
Dane techniczne ML395B/ML395C

Szybkie, wszechstronne i niezawodne drukarki

 
ML395B
Wersja mono

Wysoka jakość i pojemność wydruków,

ML395B i czterokolorowa ML395C dostarczają
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24-igłowe, o niskich kosztach eksploatacji

idealna do wymagających środowisk
Elastyczność nośników i druk Najważniejsze cechy:

Najszybsza w swojej klasie

Zobowiązanie OKI wobec klientów

wydruki w sposób ciągły, szybko i z dużą
wydajnością. Dzięki elastycznej możliwości
obsługi papieru drukarki igłowe przeznaczone są
do pracy z dużymi obciążeniami, gdy wymagane

Zaletą stosowania ML395C jest druk w kolorze, 
dzięki czemu model ten jest idealny do druku
raportów i prezentacji, a także wysokiego

Każda z czterech szybkości drukowania jest 
na poziomie najszybszych w swojej klasie

607 znaków na sekundę w trybie szybkim
roboczym umożliwia szybki druk wersji
roboczych raportów i kalkulacji w krótkim

485 zn./s w trybie narzędziowym i 245 zn./s 
w trybie narzędziowym jakości listowej
dostarcza wersje robocze i notatki z wysoką

165 zn./s w trybie jakości listowej zapewnia
na życzenie ostry, wyraźny wydruk
korespondencji i ofert

ML395B/ML395C posiada opcjonalny traktor
pchający od dołu i od spodu na prostej ścieżce
papieru, który jest idealny dla etykiet, kart
i formularzy składających się maksymalnie
z 5 elementów. Podajnik górny jest idealnym 
rozwiązaniem dla pojedynczych arkuszy i kopert,

Funkcja oszczędzająca czas "paper park"
umożliwia zmianę formularzy po naciśnięciu
jednego przycisku, przy braku odrywania i druku
strony do miejsca perforacji; umożliwiając
precyzyjne i równe odrywanie, podczas gdy 
automatyczne pozycjonowanie zapewnia

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 zakupiony

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

jest przetwarzanie dużej ilości danych.

wolumenu wydruków z poczty.

czasie

szybkością

na formularzach

a tylny do podawania papieru ciągłego.

że następna strona jest gotowa do drukowania.

bez wpływania na ich budżet.

produkt i skorzystać z naszej rozszerzonej trzyletniej
gwarancji - bez dodatkowych kosztów.

Drukarki igłowe 136 kolumnowe

24-igłowa, unikalna głowica drukująca OKI

Szybkość drukowania do 607 znaków na sekundę

Jakość listowa dzięki drukowi 24-igłowemu

Wyraźny, czytelny druk, nawet na 5-częściowych

o dużej wytrzymałości

g Drukowanie na papierze wielowarstwowym
(oryginał + 3 kopie)

 formularzach

g Osiem skalowalnych kodów kreskowych
 i cztery czcionki tekstowe

g Żywotność taśmy: 5 milionów znaków - czarna 
 (ML395B)

g Żywotność taśmy: 7 milionów znaków - kolorowa
 (ML395C)

g Zerowy margines oddzierania z dowolnej ścieżki
 papieru, z automatycznym wyprzedzeniem

g Trzyletnia gwarancja w standardzie (po
 zarejestrowaniu produktu)

Dostępne warianty:

ML395C
Wersja kolorowa



Drukarki igłowe: ML395B i ML395C

© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions to zastrzeżona nazwa towarowa Oki Europe Ltd. Wersja 2.0 02/2011.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

09002377

09002378

09002311

09002312 (tylko ML395C)

DRUKARKA

Liczba igieł 24

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

Rozstaw 10/12/15/17,1/20 i proporcjonalne

Do 240 x 360dpi

Szybki roboczy: 607zn./s; Narzędziowy: 486zn./s (12zn./cal), 405zn./s,
(10zn./cal); Jakość listowa: 162zn./s (12zn./cal), 135zn./s (1012zn./cal)

Interfejs równoległy Centronics, Szeregowy RS 232C

Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
HSD, Tryb narzędziowy, Jakość listowa, Courier, Roman, 
Swiss, Swiss pogrubiona, Prestige, Gothic, Kody paskowe

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

 

300W; Stan bezczynności: 60W

 

 09000327; ML395C: 09000332

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 - 406mm

239 x 102mm

Składanka (wielowarstwowa):  23,3mm; 
Cięte arkusze (pojedynczy arkusz):  25,4mm

1 oryginał + 3 kopie

Funkcja parkowania papieru, Funkcja łatwego oddzierania,  
Półautomat. umieszczanie pojedynczych arkuszy, Traktor pchający

Traktor ciągnący, Dolny traktor pchający

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.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt jest zgodny z normą EN55022. W srodowisku domowym ta konfiguracja może powodować zakłócenia radiowe.
W takim przypadku użytkownik powinien podjść odpowiednie kroki zaradcze.
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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.

Kolumny
Rozstaw znaków

Rozdzielczość grafiki

Szybkość druku - tryby

Interfejsy

Emulacje

Krój pisma i czcionka

Styl czcionki

Składanka

Koperty - składanka

Pierwszy drukowany wiersz
(od góry strony)

Liczba kopii

Podawanie papieru

Opcjonalne podawanie papieru

INTERFEJS I EMULACJE

OBSŁUGA PAPIERU

CECHY OGÓLNE

AKCESORIA (kody produktów)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody produktu)

Bufor wejściowy

Zasilanie

Zużycie energii elektrycznej

Poziom hałasu

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Waga
Żywotność głowicy

Niezawodność

Gwarancja

Kody produktów

Traktor pchający

Dolny traktor ciągnący

Tasiemka barwiąca czarna
(5 milionów znaków)

Tasiemka barwiąca kolorowa
(7 milionów znaków)

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

58dB(A); 56dB(A) (w trybie cichym)

180 x 570 x 417 mm

Około 17 kg 
200 milionów znaków (średnio) w trybie narzędziowym 
10 zn./cal, przy cyklu obciążenia 25%, gęstość strony 35%

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

Działanie:

drukującej

ML395B: 




