ML6300FB-SC

Łatwa w obsłudze drukarka igłowa dla każdego
24-igłowa drukarka, z kwalifikacjami niezbędnymi
do pracy na stanowisku do obsługi klientów,
oferująca pomoc w pracy i niezawodność.
Drukarka ML6300FB-SC została stworzona
z myślą o stanowiskach pracy wymagających
pewności działania, takich jak punkty obsługi
klienta w bankach, biurach podróży, na dworcach
czy w przychodniach lekarskich. Może służyć
do drukowania rachunków, biletów, pokwitowań,
formularzy i dokumentów wieloczęściowych zarówno
na papierze ciętym, jak i ciągłym. ML6300FB-SC
zapewnia sprawną realizację transakcji i satysfakcję
klientów.

Korekcja przekrzywiania papieru oznacza obniżkę
kosztów
Korekcja przekrzywiania papieru zmniejsza liczbę
usterek będących wynikiem błędu człowieka,
przynosi oszczędność papieru i czasu. Obsługa
jest tak łatwa, że praktycznie nie wymaga żadnego
szkolenia użytkownika.

Zwarta, szybka, o dużych możliwościach
• Mała podstawa umożliwia ustawienie drukarki
w zasięgu ręki.
• Szybkość druku do 450 znaków na sekundę
przyspiesza realizację transakcji i zapewnia
satysfakcję klientów.
• Konstrukcja z prostym prowadzeniem nośnika
(płaskim łożem - flatbed) umożliwia obsługę
szerokiego asortymentu nośników,
w tym nośników o dużej gramaturze i papieru
wielowarstwowego (1 oryginał + 5 kopii) w celu
większej wydajności i wygody.
Mniej przestojów, niższe koszty

W firmie OKI Printing Solutions dostosowujemy
się do Twoich potrzeb biznesowych. Wiemy, że
wydajność drukarki i jej długookresowa wartość
są dla Ciebie ważne. Drukarka ML6300FB-SC
została skonstruowana w celu zoptymalizowania
skutecznej obsługi klienta. Wyróżnia się łatwością
wymiany taśmy, elastycznością obsługi nośników
i korektą skosu umożliwiającą zaoszczędzenie czasu.
Niewielkie gabaryty czynią z niej idealne rozwiązanie
wszędzie tam, gdzie cenna jest przestrzeń.

• Oryginalne taśmy mają dużą trwałość,
co przekłada się na rzadszą wymianę, mniej
przestojów i niższe koszty bieżące.
• Niebrudząca rąk taśma powoduje, że jej
zakładaniu nie towarzyszą opóźnienia, bałagan
ani kłopoty.

ML6300FB-SC
Drukarka 24-igłowa z korekcją
przekrzywienia papieru
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ML6300FB-SC – specyfikacja techniczna
Numer katalogowy
Cechy ogólne

Liczba igieł
Formularze wielowarstwowe

Prędkość drukowania
i przepustowość

HSD – tryb roboczy o dużej szybkości (10 cpi)
Utility – jakość użytkowa (10 cpi)
Jakość listowa (10 cpi)
Największa szybkość drukowania
(jakość użytkowa 15 cpi)

Czcionki
i parametry druku

Szerokość wydruku (10 cpi)
Maksymalna szerokość wydruku w trybie
zagęszczonym
Gęstość znaków
Rozdzielczość grafiki
Czcionki i kroje
Style

Emulacje i interfejsy

Podawanie papieru

Cechy fizyczne

Zasilanie
Żywotność

1

106 kolumn
212 kolumn
Odstęp 10/12/15/17.1/20 i proporcjonalny
Do 360 x 360 dpi
Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
Uwydatniony, uwypuklony, podwójna szerokość, podwójna wysokość, kursywa, zarys, cień, pogrubienie, podkreślenie,
indeks dolny, indeks górny

Emulacje drukarek
Standardowe interfejsy
Opcjonalne interfejsy
Papier ciągły
Pierwszy drukowalny wiersz (od góry strony)
Standard
Gramatura papieru w arkuszach
Gramatura papieru ciągłego
Grubość papieru w arkuszach
Grubość papieru ciągłego
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga
Pamięć
Poziom hałasu
Wymagane napięcie
Częstotliwość
Okres eksploatacji głowicy drukującej
Ribbon life
Średni czas międzyawaryjny

Gwarancja
Akcesoria

ML6300FB-SC
01265001
24
6 (oryginał + 5 kopii)
400 cps
300 cps
100 cps
450 cps

Serial RS-232C
Karta sieciowa

Epson LQ, IBM PPR lub IBM AGM
Centronics Parallel, USB 2.0
Szeregowy RS-232C, karta sieciowa
76,2 – 304,8 mm
W arkuszach: 2,12 mm; ciągły: 2,12 mm
Podawanie ciągłe, podawanie cierne
Druk jednoczęściowy: 52 – 209 g/m2; druk wieloczęściowy: 40 g/m2
Druk jednoczęściowy: 52 – 128 g/m2; druk wieloczęściowy: 40 g/m2
Maks.: 0,36 mm
Maks.: 0,36 mm
210 x 425 x 255 mm (nie obejmuje pokrętła wałka ani stopnia)
7,5 kg
64 KB
58 dBA
220V - 240 V AC +/- 10%
50/60 Hz
200 milionów znaków
4 miliony znaków
12 000 godzin
3-letnia gwarancja rozszerzona po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu1
09002351
01144601

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.

Materiały eksploatacyjne
Najlepszą jakość i osiągi można uzyskać tylko wtedy, gdy stosuje się oryginalne materiały eksploatacyjne OKI Printing Solutions.
Stosowanie produktów innych firm może być przyczyną uszkodzenia drukarki i unieważnienia gwarancji.
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Opis
Taśma barwiąca

Wydajność (liczba stron)
Do 4 milionów znaków

Numer katalogowy
43503601

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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