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Jehličková tiskárna Microline typu Flatbed

Tiskárna s charakteristickými vlastnostmi  
pro práci na přepážce, nabízí spolehlivost  
a podporu tisku.

Zaručené řešení Vašich požadavků na tisk

Tiskárna je vytvořena pro použití na kritických 
místech, jako jsou například přepážky bank, 
cestovních kanceláří, kontrolních stanic, kanceláře 
ordinací, apod. ML6300FB odbaví veškeré tiskové 
transakce vysokou rychlostí – při tisku na šeky, 
pásky, štítky, vstupenky, jízdenky, formuláře 
a to o až 5ti kopiích - jednotlivé, předsekané, 
nebo podavané traktorovým podavačem. V OKI 
Printing Solutions jsme vázáni Vašimi potřebami 
a víme, že výkon a dlouhodobá užitná hodnota 
jsou pro Vás podstatné a důležité. Nejen na to 
klade důraz ML6300FB, navíc také na efektivní 
službu zákazníkovi, jednoduchost při výměně 
spotřebního materiálu a flexibilitu při manipulaci 
s médii. Významným plusem je zajisté i malý 

půdorys tiskárny, zejména v oblastech, kde 
pracovní prostor je vysoce ceněný.

Kompaktní a rychlá všestranná tiskárna

Díky malým rozměrům může být tiskárna 
ML6300FB umístěna přímo při ruce, aniž  
by překážela ostatní práci.

•  Rychlost tisku až 450znaků za sekundu 
pro ještě rychlejší transakce a obsloužení 
zákazníků

•  Extrémní spolehlivost s MTBF 12 000 hodin 
(střední doba mezi poruchami) 

•  Flatbed design pro široké možnosti manipulace 
s médii

•  Tisk až 6ti kopií dokumentu najednou pro vyšší 
pohodlí a efektivitu

•  USB a paralelní port standardně, RS232  
a síťová karta jako volitelná součást

Méně prostojů. Nižší náklady

•  Vysoká životnost pásky (4 miliony znaků) 
znamená méně výměn a přerušení, navíc nízké 
provozní náklady

•  Záruka „čistých rukou” při snadné výměně 
pásky za novou

•  Používání originální pásky zaručí maximální 
životnost tiskové hlavy

Plná podpora pro maximální spokojenost

•  Rychlý poprodejní servis pro případ náhlých 
problémů a případných poruch



ML6300FB

Hlavní vlastnosti Počet jehliček 24

Počet kopií 6 (originál + 5 kopií)

Rychlost tisku High speed draft (10cpi) 400 znaků/s

Utility (10cpi) 300 znaků/s

Letter quality (10cpi) 100 znaků/s

 Nejvyšší tisková rychlost 450 znaků/s

Písma a tiskové Šířka tisku (10cpi) 106 sloupců
vlastnosti Maximum při kompresi 212 sloupců

 Rozteč znaků 5/6/6,7/7,5/8,5/10/12/13,8/15/17,1/20 a proporcinálně

Grafické rozlišení Až 360 x 360 dpi

Řezy písem Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Orator, Swiss Bold, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD a čárové kódy

Styl písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, obrys, stín, tučně, podtržení, horní a spodní index

Emulace a rozhraní Emulace Epson LQ, IBM ProPrinter nebo ProPrinter AGM

Standardní rozhraní Obousměrné paralelní, USB

Volitelná rozhraní Sériové RS 232C, síťová karta 10/100

Manipulace s papírem Nekonečný papír 76,2 - 304,8 mm

První tisknutelný řádek Jednotlivé listy, nekonečný papír: 2,21 mm

Standardní funkce Parkování papíru, lišta pro bezeztrátové odtržení papíru, tlačný traktor, automatický detekce konce papíru,  
automatické podávání jednotlivých listů papíru

Fyzické parametry Rozměry (VxŠxH) 210 x 425 x 255 mm

Hmotnost 7 kg

Paměť 64 kB

Hlučnost Méně než 58 dBA

Napájení Požadavky na napájení 220V - 240V AC +/- 10%

Frekvence 50/60Hz

Životnost Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Životnost pásky 4 miliony znaků

MTBF (střední doba mezi poruchami) 12 000 hodin

ML6300FB

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků.  
Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého  
spotřebního materiálu OKI. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.
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Tento výrobek splňuje  
podmínky ENERGY STAR  
na energetickou účinnost.

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY FAXYBAREVNÉ TISKÁRNY MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk


