
Dane techniczne ML280 Elite/ML280 Elite DC

Wydajna i niezawodna drukarka 9-igłowa 
do użytku w punktach sprzedaży i firmach

 
ML280 Elite

ML280 Elite DC
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Szybka i niezawodna

Dzięki kompaktowej obudowie i małej wadze,
ML280 można umieścić w dowolnym miejscu
lub pozycji, pionowo lub poziomo, co czyni ją
idealnym rozwiązaniem dla środowisk obsługi
klienta oraz przemysłowych stacji roboczych.

g 

g 

g 

g 
 
g 

 
 

g 

g  
 

Idealna w każdym położeniu lub środowisku

Zobowiązanie OKI wobec klientów Najważniejsze cechy:

Dostępne warianty:

Elite ML280 jest szybką i niezawodną 9-igłową
drukarką dostosowaną do wymagań aplikacji
przemysłowych lub punktów sprzedaży. Jest to
drukarka spełniająca w pełni wymagania,
z dolnym torem podawania i krótkim systemem
rozdzielania.

ML280 Elite DC jest również idealna dla
zastosowań mobilnych lub zdalnych, gdy nie
jest dostępne zasilanie sieciowe (wersja DC).

Marka OKI jest marką znaną ze sprawdzonej
niezawodności i wartości. Oferujemy drukarki,
które zwiększają długoterminową efektywność 
naszych klientów w ich  działalności biznesowej,
bez wpływania na ich budżet.

Przez niemal pół wieku zbieraliśmy doświadczenia
w branży drukarek igłowych. Dlatego też OKI
gwarantuje Państwu najlepsze w swojej klasie,
tanie, niezawodne i łatwe w obsłudze drukarki.

Dodatkowo, dla uzyskania całkowitego spokoju
ducha wystarczy tylko zarejestrować swój produkt
i skorzystać z naszej rozszerzonej trzyletniej
gwarancji - bez dodatkowych kosztów.

Drukarki igłowe 80 kolumnowe

Obsługa papieru wielowarstwowego (oryginał

Wyjątkowo trwała 9-igłowa głowica drukująca OKI

Szybkość druku - do 435 znaków na sekundę

Idealne do rejestrowania danych, drukowania 
etykiet i obsługi punktów sprzedaży

Taśma barwiąca o długiej żywotności -

Standardowa trzyletnia gwarancja (po rejestracji 
w ciągu 30 dni od daty zakupu)

 i 3 kopie)

 3 miliony znaków

Zasilanie prądem zmiennym

Z zasilaczem DC
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ML280 Elite i ML280 Elite DC - Drukarki igłowe

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
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DRUKARKA

Liczba igieł 9

80 (10zn./cal); 160 (maksymalnie w trybie skompresowanym)

ML280 Elite:

ML280 Elite DC:

ML280 Elite:  

ML280 Elite DC:
ML280 Elite:  

ML280 Elite DC:

 

ML280 Elite: 01138601;  ML280 Elite DC: 01138610

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: Zalecane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Oki, w celu osiągnięcia najlepszej jakości 
i wydajności pracy urządzeń. Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może być przyczyną pogorszenia jakości pracy urządzenia i unieważnienia gwarancji.

76,2 - 241,3mm

Składanka (wielowarstwowa):
Cięte arkusze (pojedynczy arkusz):

 

Wyjątkowa trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych
produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt
w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Gwarancja zapewniana w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja 
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.

Kolumny
Rozstaw znaków

Rozdzielczość grafiki

Szybkość druku

Interfejsy
Interfejsy opcjonalne

Emulacje
Krój pisma i czcionka

Styl czcionki

Składanka

Pierwszy drukowany wiersz

Liczba kopii

Podawanie papieru

Opcjonalne podawanie papieru

Bufor wejściowy

Zasilanie

Zużycie energii elektrycznej

Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga

Żywotność głowicy drukującej

Niezawodność

Gwarancja

Kody produktów

Traktor pchający
Stojak roli papieru

Interfejs Szeregowy RS232C
Interfejs Szeregowy RS 422

Tasiemka barwiąca
(3 miliony znaków)

INTERFEJS I EMULACJE

DRUKARKA

CECHY OGÓLNE

AKCESORIA (kody produktów)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody produktów)

Rozstaw 10/12/15/17,1/20 i proporcjonalne
Do 240 x 216dpi

Najw. szybk. druku: 375 zn./s (12 zn./cal); Tryb szybki 
roboczy: 333zn./s; Tryb narzędz.: 250zn./s; Jakość listowa: 62,5zn./s;

Interfejs równoległy Centronics, USB 2.0
Szeregowy RS 232C, Szeregowy RS 422

Epson LX, IBM Graphics, Microline

SSD, HSD, Utility, NLQ, Kody kreskowe

Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna wysokość, 

Do 1 oryginału + 3 kopie (tylko składanka)

Autoamtyczne ładowanie pojedynczych arkuszy, Traktor pchający,
Funkcja łatwego oddzierania od dołu; Wykrywanie końca papieru

Traktor ciągnący (podawanie dolne), Podajnik na papier w rolce

16,9mm;
15mm

128 KB

220 - 240 V, +/- 10%, prąd zmienny, jednofazowy, 
częstotliwość 50/60Hz

od 9,6 do 31.2V prąd stały (DC)
Rolling ASCII, Działanie: 60W; Tryb uśpienia z kartą

RS-232C: 10,55W lub mniej
Rolling ASCII, Działanie: 60W; Czuwanie: Maks. 28W

ISO7779: 51dB(A) (tryb cichy); 58dB(A) (tryb działania)Poziom hałasu

80 x 372 x 275 mm
Około 4,5kg
200 milionów znaków (średnio) w trybie narzędziowym 10 zn./cal, 
przy cyklu obciążenia 25%, gęstość strony 35%

MTBF: 20,000 godzin (przy cyklu obciążenia 25%, gęstość strony 35%)

3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu
w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: +48 (22) 448 65 00

Fax: +48 (22) 448 65 01

www.oki.pl
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Najw. szybk. druku: 300 zn./s (12 zn./cal); Tryb szybki 
roboczy: 240zn./s; Tryb narzędz.: 200zn./s; Jakość listowa: 50zn./s;

Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie

 (od góry strony)

09002363

09002334

09002353
09002357




