
Vysoký standard po celou dobu životnosti

Řádkové tiskárny série MX jsou konstruovány  
pro vysoké objemy tisku a dlouhou životnost. 
Jejich inovativní design zajišťuje snadnou 
integraci do pracovního prostředí. Díky své 
spolehlivosti a minimální potřebě uživatelských 
zásahů je série MX vhodná především v oborech, 
kde podnikání velmi ovlivňují časové prostoje.  
Je ideálním řešením pro sklady, logistické 
aplikace, finanční instituce a maloobchod nebo  
v technických zázemích různých firem.  
OKI Printing Solutions je dlouhodobě lídrem  
na trhu řádkových tiskáren a tedy zárukou,  
že série MX zvládne i ty nejvyšší požadavky.

Výjimečný výkon

•  Rychlost tisku až 2000 řádek za minutu

•  Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost 
a trvalou odolnost 

•  Dimenzovaná pro nepřerušovaný provoz

•  Snadné použití díky indikátoru životnosti pásky 
a obsluha a údržba pomocí modře označených 
částí

•  Podporuje různá média včetně vícelistého papíru 
z traktorového podavače

•  Standardně paralelní a sériové rozhraní, volitelně 
USB a WiFi

•  Volitelný stohovač zjednoduší manipulaci  
s objemnými tiskovými úlohami

Jen 2 druhy pásky pro všechny aplikace

•  Potřeby všech aplikací pokrývají 2 druhy pásky

•  Páska pro běžné použití a speciální 
rychleschnoucí páska pro lesklé nebo lakované 
povrchy

•  Vysokokapacitní páska na 90 mil. znaků zajistí 
méně výměn, zabrání prostojům při tisku a ušetří 
náklady

•  Snadná instalace „Load and Go“ vyžaduje jen 
minimum uživatelských zásahů – tiskárna se 
automaticky nastaví po načtení čarového kódu 
pásky

•  Uživatel může definovat minimální hodnotu 
světlosti textu, což zaručí, že text je vždy dobře 
čitelný

Vždy pod kontrolou a k Vašim službám

•  Software PrintNet® Enterprise uživatelům umožní 
sledovat stav tiskárny, včetně stavu spotřebního 
materiálu  - včasnou objednávkou nových pásek 
předejdete prostojům

Série MX

Profesionální výkon a spolehlivost



MX1050/1100/1150/1200

MX1050 MX1100 MX1150 MX1200

Vlastnosti tisku Tisková hlava Řádková matice tiskové hlavy – technologie kladívkové banky

Rychlost 500 řádek/min 1 000 řádek/min 1 500 řádek/min 2 000 řádek/min

Šířka 136 znaků (při 10cpi)

Rozlišení 180 x 144 dpi

Fonty Unicode UTF-8 a přes 100 národních znakových sad včetně IBM World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM,  
Code Page 437 a 850, OCR A, OCR B

Fonty obsahují  NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B

 Volitelné fonty Další fonty jsou dostupné ke stažení

Rozteč znaků 10, 12, 13.3, 17.1, 20 (NLQ není dostupné na rozteči 20)

Styly fontů High Speed, Data Processing, Near Letter Quality

 Podpora čarových kódů 30 rezidentních včetně Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5 a PDF 417

Manipulace s papírem Počet kopií Až 6 (včetně originálu)

Typ papíru Nekonečný, skládaný, perforace 76 mm až 432 mm

Gramáž papíru 60 až 375 g/m2

Dráha papíru Spodní podávání papíru s duálně nastavitelnými úchyty

Rozhraní a emulace Emulace Printronix P Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050

Volitelná emulace PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax and Ethernet), TN5250, TN3270, PCL 2, DEC LG, Twinax and Coax

Rozhraní RS-232, IEEE-1284/Centronics parallel

 Volitelná rozhraní RS422, PrintNet Enterprise 10/100 Base T, Integrované Twinax rozhraní pro připojení k IBM Systems 36/38 a AS/400 přímo 
nebo přes IBM 5394 nebo 5494 kontroler pracovní stanice, Integrované Koax rozhraní pro připojení k IBM 3174, 3274, nebo 

3276 kontroler clusteru

Spolehlivost Zatížení 100% pracovní cyklus a spolehlivost díky ověřenému designu a provedení

Životnost pásky MX vysokokapacitní páska pro čarové kódy, OCR a textové aplikace - 90 milionů znaků,
MX páska pro lesklé nebo potažené štítky - 65 milionů znaků

Další specifikace Požadavky na napájení Automatické přizpůsobení 100 - 120 V, 200 - 240 V

Frekvence 50/60 Hz

Rozměry (VxŠxH) Stojan - 914 x 660 x 533 mm -

Kabinet - 1041 x 686 x 737 mm

-  Kabinet se stohovačem - 1041 x 686 x 838 mm

Hmotnost Stojan - 77,2 kg -

Kabinet - 124,8 kg

-  Kabinet se stohovačem - 138,4 kg

Hlučnost Stojan - 62 dBA -

Kabinet - 50 dBA Kabinet - 52 dBA  Kabinet - 55 dBA

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.
 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.
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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


