
Specyfikacje ML1120

Tania, wysokowydajna drukarka 
dziewięcioigłowa umożliwiająca pewne 
drukowanie uderzeniowe

Dostępny wariant:
ML1120

Pewność i niezawodność w kompaktowej, łatwej 
w użyciu konstrukcji

Dziewięcioigłowa drukarka ML1120 została 
zaprojektowana do ogólnego użycia w firmach i 
punktach sprzedaży. Może być z łatwością użyta 
w szerokiej gamie zastosowań, np. do drukowania 
faktur, rachunków, spisów inwentarza, arkuszy 
kalkulacyjnych, odcinków wysyłkowych i nie tylko. 

Największa prędkość druku w tej klasie 

Drukarka ML1120, tak w trybie bardzo szybkim 
roboczym, szybkim roboczym, narzędziowym, 
jak i jakości bliskiej listowej, umożliwia 
użytkownikom końcowym wykonanie większej 
liczby zadań w krótszym czasie.

Duża uniwersalność i łatwość użycia

Model ML1120 drukuje na ciętych arkuszach i 
formularzach na składance zawierających do 5 
warstw. Dzięki takim funkcjom jak ułatwianie 
oddzierania i automatyczne parkowanie każdy 
formularz można odedrzeć w sposób czysty i 
łatwy, bez odpadów.
Zmienianie ścieżki papieru z popychania od tyłu 
urządzenia do ciągnięcia od spodu jest również 
szybkie i łatwe oraz nie wymaga oddzielnych 
urządzeń opcjonalnych. Jedynym urządzeniem 

opcjonalnym drukarki ML1120 jest zewnętrzny 
sieciowy serwer druku. Można wybrać łączność 
za pośrednictwem portu równoległego, 
szeregowego i złącza USB 2.0, wszystkie one są 
na wyposażeniu standardowym.

Idealnie dopasowana do każdego środowiska

Model ML1120 jest tak kompaktowy, że zmieści 
się wszędzie. Na przykład, idealnie nadaje się 
do punktu obsługi klientów, jak i na zaplecze. 
A nowoczesna obudowa kryje port równoległy, 
szeregowy i USB.

Skupienie OKI na potrzebach klientów 

Marka OKI to znak sprawdzonej niezawodności 
i wysokiej wartości. Oferujemy drukarki, które 
poprawiają długoterminowe wyniki biznesowe 
klientów, a przy tym nie wpływają na ich budżet.
OKI ma niemal pół wieku doświadczenia w branży 
drukarek uderzeniowych, dzięki czemu nasze 
drukarki są najlepsze w klasie, tanie, 
niezawodne i łatwe w użyciu. 

Najważniejsze cechy:

g 80-kolumnowa drukarka igłowa

g Wytrzymała 9-igłowa głowica drukująca OKI

g Obsługa papieru wielowarstwowego  
(oryginał + 4 kopie)

g Do 375 znaków na sekundę szybkość druku

g Żywotność wstęgi na poziomie 4 milionów  
znaków

g Małe wymiary do środowisk z małą ilością  
miejsca

g Mały margines na oddarcie papieru i funkcja  
automatycznego parkowania pomagają  
w eliminowaniu odpadów formularzy

g Standardowa trzyletnia gwarancja  
(wymagana rejestracja produktu)



Drukarka igłowa ML1120

Materiały eksploatacyjne (kod produktu)

Taśma barwiąca
(4 milionów znaków) 43571802

Drukarka

Liczba igieł 9

Kolumny 80 (10 zn./cal); 160 (maksymalnie w trybie skompresowanym)
Rozstaw znaków Rozstaw 10/12/15/17,1/20 i tryb proporcjonalny

Rozdzielczość grafiki Do 240 x 216 punktów/cal

Szybkość druku

Tryb bardzo szybki roboczy: 375 zn./s (12 zn./cal); Tryb szybki 
roboczy: 333 zn./s (wszystkie tryby zn./cal); Narzędziowy:
250 zn./s (wszystkie tryby zn./cal); Jakość bliska listowej:
62,5 zn./s (wszystkie tryby zn./cal)

Interfejs i emulacje

Interfejsy Interfejs równoległy Centronics, USB 2.0, szeregowy RS 232C
Emulacje Epson LX, IBM Graphics, Microline

Krój pisma i czcionka SSD, HSD, Narzędziowy, NLQ, Kody paskowe

Styl czcionki Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna 
wysokość, Kursywa, Podkreślenie, Nadkreślenie

Cechy ogólne

Bufor wejściowy 128 KB

Zasilanie 220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, +/- 10%, częstotliwość 
50/60 Hz, +/2%

Zużycie energii elektrycznej ISO/IEC 10561 Tryb listowy: Maks. 33 W 
Tryb uśpienia: Maks. 2,5 W 

Poziom hałasu ISO7779: 53 dB(A) (tryb narzędziowy)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 150 x 349 x 232mm

Waga Ok. 4.2kg

Żywotność głowicy 
drukującej

200 milionów znaków (średnio) w trybie narzędziowym 10 zn./
cal przy normalnym nakładzie miesięcznym 25%, pokrycie 
stron 35%

Niezawodność MTBF: 10 000 godzin 
(nakład miesięczny 25%, pokrycie stron 35%)

Gwarancja

Numery zamówienia 
produktu 01196105

Obsługa papieru

Składanka (szerokość) 76,2–254mm
Składanka (długość) 76,2–355,6mm

Pierwszy drukowany wiersz
(od góry strony)

Składanka (wielowarstwowa): 2,12 mm;
Cięte arkusze (jeden arkusz): 2,12 mm

Liczba kopii Do 1 oryginał + 4 kopii

Podawanie papieru

Automatyczne ładowanie arkuszy, Mały margines na oddarcie 
papieru, Funkcja automatycznego parkowania, Ścieżka górna/
tylna/dolna, Popychanie papieru od tyłu urządzenia, Ciągnięcie 
papieru od góry urządzenia, Cierne podawanie ciętych arkuszy

Informacje dot. 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.
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