
ML5590/ML5591

Drukarki igłowe serii Microline

Doskonałe osiągi i wszechstronność 
– drukarka do specjalnych zastosowań

Microline 5590/5591 została zaprojektowana 
do użytku w najtrudniejszych środowiskach 
roboczych. Oferuje elastyczność i wydajność 
oraz całkowitą niezawodność.
W przypadku drukowania faktur, zamówień, 
arkuszy kalkulacyjnych itp. 24-igłowa głowica 
zapewnia również lepszą jakość druku niż jej 
9-igłowe odpowiedniki.

Cechy produktu:

•  niezawodność gwarantowana przez 
OKI Printing Solutions: do 20 000 godzin (MTBF),

•  optymalna konstrukcja dla dużej 
obciążalności, 

•  zintegrowane wbudowane interfejsy USB 
i równoległy Centronics,

•  możliwość druku na 5-warstwowych 
formularzach,

• żywotność taśmy – 4 miliony znaków, 

• prędkość drukowania do 473 cps, 

•  niski poziom hałasu (55 dB(A) oraz 52 dB(A) 
w trybie cichym).

ML5590 

ML5591 

Drukarka 24-igłowa



ML5590/ML5591 – specyfikacja techniczna

ML5590 ML5591

Cechy ogólne Liczba igieł 24

Liczba drukowanych kopii 5 (oryginał + 4 kopie)

Prędkość drukowania 
i przepustowość

 

Super speed (12 cpi) 420 cps

LQ (12 cpi & 10 cpi) 126 cps; 105 cps

Utility (12 cpi & 10 cpi) 378 cps; 315 cps

Najwyższa prędkość 473 cps

Czcionki 
i parametry druku
 

Szerokość wydruku (10 cpi) 80 kolumn 136 kolumn

Maks. w trybie zagęszczonym 160 kolumn 272 kolumny

Wysokość znaku 10/12/15/17,1/20 (skalowalna)

Rozdzielczość do 360 x 360 dpi

Krój czcionki i czcionka Courier (Scalable), Roman (Scalable), Swiss (Scalable), Prestige, Gothic, Utility, 
Swiss Bold, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + kody kreskowe

Style czcionek Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Bold, Underline, SubScript, SuperScript

Interfejsy i emulacje Emulacje Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM

Wbudowane interfejsy Równoległy Centronics i USB

Interfejsy opcjonalne Szeregowy RS 232C, RS 422, pętla prądowa

Podawanie papieru Papier ciągły 76 – 254 mm 76 – 406 mm

 Koperty ciągłe 165 x 92 mm 241 x 105 mm

Pierwsza linia wydruku Papier cięty: 0,5 mm, papier rolkowy: 0,5 mm (od góry strony)

W standardzie Traktor pchający – podawanie od tyłu, funkcja Paper parking, łatwe odrywanie bez marnowania papieru, półautomatyczne podawanie pojedynczych arkuszy

 Opcjonalnie Jednokasetowy podajnik papieru ciętego, dwukasetowy podajnik papieru ciętego, traktor ciągnący, podstawka dla papieru rolkowego

Cechy fizyczne Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 153 x 398 x 345 mm 153 x 552 x 345 mm

Waga 7,6 kg 9,6 kg

Pamięć 128 KB

Głośność 56 dB(A) w trybie zwykłym/52 dB(A) w trybie cichym

Zasilanie Wymagane zasilanie 230 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Żywotność Głowica 200 milionów znaków

Taśma barwiąca 4 miliony znaków (napełniany nabój)

MTBF 20 000 godzin

Gwarancja 3-letnia gwarancja rozszerzona po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu1

®

1 Aby móc korzystać z 3-letniej rozszerzonej gwarancji, należy zarejestrować produkt na stronie www.oki.com.pl/gwarancja. 
 Bez rejestracji obowiązuje ogólnopolska gwarancja 24-miesięczna.

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: Firma OKI Printing Solutions zaleca stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Nieoryginalne materiały eksploatacyjne mogą zakłócić działanie 
drukarki, spowodować pogorszenie jej wydajności oraz jakości wydruków. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.
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OKI Printing Solutions jako partner ENERGY STAR 
gwarantuje, że produkt ten spełnia wymogi 
związane z wykorzystaniem energii.

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

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: 0 22 448 65 00
Faks: 0 22 448 65 01
www.oki.pl
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