
Dane techniczne ML3410

Wytrzymała, szybka 9-igłowa drukarka 
do wysokich wolumenów wydruków

Dostępne warianty: 
ML3410
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Zobowiązanie OKI wobec klientów

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 

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.

ducha wystarczy tylko zarejestrować zakupiony 
produkt i skorzystać z naszej rozszerzonej 

ML3410 jest potężną, niezawodną, 9-igłową
drukarką mozaikową zaprojektowaną do
obsługi najbardziej wymagających aplikacji

Dzięki elastyczności trzech ścieżek podawania
papieru, ML3410 jest idealna dla firm
wymagających wysokiej przepustowości przy

Wyposażona standardowo w równoległe
i szeregowe interfejsy drukarka ML3410 stanowi
idealny wybór dla środowisk sieciowych/
współdzielonych, w tym działów: zakupów, 

Mocna i niezawodna

Idealna do ciężkich zadań druku

danych przy bardzo wysokich szybkościach
druku.

Z imponującą możliwością drukowania ML3410
może wykonać jednorazowo do ośmiu kopii
wieloczęściowych, przy zachowaniu 
czytelności oraz zapewniając nadzwyczajną
jakości druku na każdej kopii.

druku na różnych rodzajach papieru.

dystrybucji, rachunkowości, finansów oraz IT.
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Najważniejsze cechy:

Drukarka igłowa 136/272 kolumnowa

Funkcja braku odpadów przy oddzieraniu

Drukowanie na papierze wielowarstwowym

Szybkość drukowania do 550 znaków

przy automatycznym podawaniu

g 9-igłowa, unikalna głowica drukująca OKI
o dużej wytrzymałości

g Trzyletnia gwarancja w standardzie (po
 zarejestrowaniu produktu)

trzyletniej gwarancji - bez dodatkowych kosztów.

(oryginał + 7 kopii)

na sekundę



ML3410 - Drukarka igłowa
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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.
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ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: +48 (22) 448 65 00

Fax: +48 (22) 448 65 01

www.oki.pl

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

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.

DRUKARKA

INTERFEJS I EMULACJE

OBSŁUGA PAPIERU

CECHY OGÓLNE

AKCESORIA (kody produktów)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody produktu)

Liczba igieł

136 (10zn./cal); 272 (maksymalnie w trybie skompresowanym)Kolumny

Rozstaw 10/12/15/17,1/20 i proporcjonalneRozstaw znaków

Do 240 x 216 dpiRozdzielczość grafiki

Równoległy Centronics, Szeregowy RS 232C, Interfejs podwójnyInterfejsy

Epson FX, IBM ProPrinter XLEmulacje
Microline, PacemarkEmulacje opcjonalne

HSD, Robocza, Listowa-Courier, Listowa-Gothic, Kody paskowe, OCR-BKrój pisma i czcionka

Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna wysokość,
Styl czcionki Kursywa, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie, Przekreślenie

Up to 240 x 216dpiKoperty - składanka Up to 240 x 216dpi

Up to 240 x 216dpiSkładanka Up to 240 x 216dpi

Pierwszy drukowany wiersz 23,3mm;
25,4mm

1 oryginał + do 7 kopiiLiczba kopii
Automatyczne podawanie pojedynczych arkuszy, Parkowanie papieru

Podawanie papieru Tylny podajnik ciągnący, Metalowa długowieczne listwa odrywania

Traktor ciągnący, Dolny traktor pchającyOpcjonalne podawanie papieru

28KB (zmniejszony bufor)Bufor wejściowy
220 - 240 V, +/- 10%, prąd przemienny, jednofazowy,

Zasilanie częstotliwość 50/60Hz

150W;Zużycie energii elektrycznej

<58dB(A)Poziom hałasu

180 x 570 x 417mmWymiary (wys. x szer. x gł.)

Około 18kgWaga

200 milionów znaków (średnio) w trybie narzędziowym 10 zn./cal,Żywotność głowicy
przy cyklu obciążenia 25%, gęstość strony 35%drukującej

MTBF: 8,000 godzin (przy cyklu obciąż. 25%, gęstość strony 35%)Niezawodność
3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktuGwarancja
w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu

09000269Kod produktu

09002377Traktor ciągnący

09002373Dolny traktor pchający

09002308
Tasiemka barwiąca

(10 milionów znaków)

550zn./s (10/12zn./cal); Szybkość druku - tryby
(10/12zn./cal); 
Wysokiej jakości roboczy: Roboczy:

Bliski listowej:
417zn./s; 

104zn./s (10/12zn./cal)

Składanka (wielowarstwowa):
(od góry strony) Cięte arkusze (pojedynczy arkusz):

60WDziałanie: Stan bezczynności:




