
ML3390eco és ML3391eco mátrixnyomtatók

Kiegészítők (rendelési számok)

Egytálcás vágottlap-adagoló ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Kéttálcás vágottlap-adagoló 09000692 (csak ML3390eco)

Húzó papírtovábbító ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Papírtekercstartó 09002332 (csak ML3390eco)

Alsó toló papírtovábbító ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Soros RS232C 44455102

OKILAN 7120e3 
hálózati kártya 44455302

Kellékanyagok (Rendelési szám)

Szalag
(2 millió karakter) 09002309

Nyomtató
Tűk száma 24

Oszlopok
ML3390eco: 80 (10 cpi); 160 (maximum tömörítési módban)
ML3391eco: 136 (10 cpi); 272 (maximum tömörítési módban)

Karakteremelés 10/12/15/17,1/20 emelés és arányos
Grafikai felbontás Maximum 360 x 360 dpi

Nyomtatási sebesség
Legnagyobb nyomtatási sebesség: 390 cps; Mindennapi: 312 cps 
(12 cpi), 260 cps (10 cpi); Levélminőség: 104 cps (12 cpi),  
87cps (10 cpi)

Illesztőfelület és emulációk
Illesztőfelületek Centronics párhuzamos illesztőfelület, USB 2.0

Választható csatolók Soros RS 232C, OKILAN 7120e3 hálózati kártya
Emulációk Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM

Betűtípusok és 
betűkészletek

Utility, Courier (méretezhető), Roman (méretezhető),  
Swiss (méretezhető), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, 
Vonalkódok, OCR-A, OCR-B

Betűstílusok Kiemelt, javított, dupla szélességű, dupla magasságú, dőlt, 
körvonal, árnyék, félkövér, felső index, alsó index, aláhúzás

Általános szolgáltatások
Bemeneti puffer 128 Kbyte

Áramforrás Egyfázisú 220-240 V~, +/-10 % frekvencia 50/60 Hz

Energiafogyasztás ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 30,4 W;  
Alvó mód (felszerelt kiegészítők nélkül): <1,5 W

Zajszint 57 dB(A); 52 dB(A) (csendes mód)

Méretek (MxSzxM) ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm; 
ML33921eco: 116 x 552 x 345 mm

Tömeg ML3390eco: kb. 5,8 kg; ML3391eco: kb. 7,6 kg
Nyomtatófej üzemideje 200 millió karakter

Megbízhatóság MTBF: 10.000 óra

Jótállás 3 év jótállás, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon 
belül regisztrál

A termékek rendelési számai ML3320eco: 01308402; ML3321eco: 01308502

Papírkezelés

Folytonos papíradagolás ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm

Folytonos boríték-adagolás ML3390eco: 165 x 92 mm;  
ML3391eco: 241 x 105 mm (csak alsó adagolás)

Első nyomtatható sor
(az oldal tetejétől)

Folyamatos (többszakaszos): 0,5 mm;  
Vágott lap (egyetlen lap): 0,5 mm

Másolási kapacitás Max. 1 eredeti + 4 másolat

Papíradagolás Papír parkoltatás, Alacsony letépés, Egy lap automata 
betöltése, Papírtovábbítók, Alsó adagolás

Választható papíradagolás
Húzó papírtovábbító, Egytálcás vágottlap-adagoló, Kéttálcás 
vágottlap-adagoló (csak ML3390eco), Papírtekercstartó (csak 
ML3390eco), Alsó toló papírtovábbító

Tájékoztatás a fogyóanyagokról: Kizárólag eredeti OKI Printing Solutions Original kellékanyagokat használjon a nyomtatójával elérhető legjobb minőség és teljesítmény érdekében. A nem Oki 
Printing Solutions által gyártott fogyóanyagok kárt tehetnek a készülékben, és még a garancia is elveszhet.

Egyszerűen egyedülálló – 3 év jótállás

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas 
színvonalában, hogy a hagyományos egyéves jótállást 3 évre hosszabbítjuk – ingyenesen! Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a 
vásárlástól számított 30 napon belül. Az OKI tökéletes biztonságot nyújt. További információkért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/garancia. Amennyiben nem 
regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.
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© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions az Oki Europe Ltd. Version 1.0 2011/02 márkaneve.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

VIGYÁZAT! Ez a termék az EN55022 „B” osztályának felel meg. Ám amikor be van szerelve a külön megvásárolható hálózati kártya vagy vágottlap-
adagoló, a készülék az EN55022 „A” osztályának felel meg. Otthoni környezetekben ez a konfiguráció rádiózavarokat okozhat; ebben az esetben a 
felhasználónak megfelelő elhárítási intézkedéseket kell tennie.



Az ML3390eco és ML3391eco műszaki adatai

Sokoldalú, megbízható 24 tűs űrlapnyomtatók 
a jobb nyomtatási minőséghez

Változatok:
ML3390eco 
Keskeny kocsi
ML3391eco 
Széles kocsi

Hatékony és megbízható

Az ML3390eco és a széles kocsijú ML3391eco 
készülékek fejlett funkciókkal rendelkeznek, 
amelyek minden alkalommal garantálják a 
kivételes hatékonyságot és megbízhatóságot.
Robusztus és rugalmas felépítésüknek 
köszönhetően ideálisak a nagy igénybevételt 
jelentő környezethez. 

Sokoldalú nyomtatók rugalmas papírkezeléssel

Az ML3390eco és az ML3391eco rendkívül 
sokoldalú készülék: akár nagy terjedelmű 
nyomtatási munkáról van szó, akár egyetlen 
fejlécről, borítékról vagy számolótábláról, 
legyen az irodai vagy üzleti környezetben, ezek  
a nyomtatók alkalmasak a feladatra.

Ha gyors és precíz űrlap-nyomtatásról van szó 
leporellón vagy vágott lapon, az ML3390eco/
ML3391eco bizonyítottan akár 30%-kal gyorsabb, 
mint legközelebbi vetélytársa. 

Környezetbarát és költséghatékony

Az ML3390eco és ML3391eco nyomtatót 
környezetbarát technológiát alkalmaz. 
Fogyasztásuk készenléti üzemmódban  
csupán 1,5 W, így az üzemelési költségek  
és áramfogyasztás minimálisak lesznek, és 
csökken szervezete ökológiai lábnyoma is.

Az OKI ügyfelek iránti elkötelezettsége

Az OKI márka igazolt megbízhatóságot és értéket 
jelent. Olyan nyomtatókat készítünk, amelyek 
anélkül növelik ügyfeleink hosszú távú üzleti 
teljesítményét, hogy a költségvetésükre negatív 
hatással lennének. 

Szinte fél évszázadnyi tapasztalattal 
rendelkezünk az „ütő” típusú nyomtatók 
terén, így az OKI márkával garantáltan a 
legjobb, legolcsóbb, leginkább megbízható és 
legkönnyebben használható nyomtatót kapja.
Ráadásul csak regisztrálnia kell termékét, és 
külön költség nélkül élvezheti a hároméves 
bővített jótállást.

Fő tulajdonságok:

g 80/136 oszlopos pontmátrixos nyomtatók

g Az OKI egyedülálló, tartós 24 tűs nyomtatófeje

g Többszakaszos papírkezelés  
 (eredeti + 4 másolat)

g Akár 390 karakter másodpercenként (cps)  
 nyomtatási sebesség

g 2 millió karakterhez elegendő szalag

g Környezetbarát technológiák, készenléti  
 üzemmódban csupán 1,5 W fogyasztás

g	 “CarbonZero” minősítésű gyárban készült

g A három év jótállás az alapfelszereltség része  
 (termékregisztráció szükséges)
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