
ML5720eco/ML5721eco

Wydajna drukarka 9-igłowa z zaawansowaną 
obsługą papieru

Dostępne warianty:  
ML5720eco
Wąski wałek
ML5721eco
Szeroki wałek
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Szybkie, niezawodne drukowanie 
w wymagających środowiskach roboczych
Drukarki ML5720eco jak i drukarki z szerokim 
wałkiem ML5721eco umożliwiają szybkie 
drukowanie, są niezawodne i obsługują szeroką 
gamę rodzajów papieru. Dzięki możliwości 
obsługi grubych formularzy i ciężkich prac 
te drukarki igłowe nadają się idealnie do 
wymagających środowisk, np. produkcji, 
punktów naprawy i serwisowania pojazdów, 
magazynów, laboratoriów, hurtowni i spedytorów 
portowych. Niezależnie od tego, czy drukowane 
są faktury, listy pozycji do pobrania, arkusze 
z wykazem trasy, bilety, rachunki, formularze, 
czy dokumenty wieloczęściowe, drukarki 
ML5720eco/ML5721eco umożliwiają płynną 
realizację transakcji i zapewniają zadowolenie 
klientów. A dzięki niewielkim wymiarom drukarka 
ML5720eco nadaje się idealnie do �rm, w których 
ilość miejsca jest ograniczona, takich jak banki, 
biura podróży, stacje czy przychodnie.

Elastyczna, ekologiczna i efektywna kosztowo
Drukarka ML5720eco/5721eco została 
opracowana w oparciu o technologię ekologiczną.
Zużywa zaledwie 1,5 W w trybie uśpienia, dzięki 
czemu koszty eksploatacji i zużycie energii są 
minimalne, tak jak i emisja CO2 w trakcie produkcji 
i używania drukarki
Więcej ścieżek papieru zapewnia elastyczność.

Trzy, różne ścieżki podawania papieru ciągłego
obsługują  formularze wielowarstwowe i składankę 
podawane z przodu, tyłu lub dołu. Dwie cierne 
ścieżki papieru obsługują cięte arkusze, karty i 
koperty podawane od góry lub z przodu.

Szereg możliwości podawania poprzez pchanie 
lub ciągnięcie pozwala na ładowanie ciągłe, co 
umożliwia użytkowanie w zależności od potrzeb i 
efektywną obsługę formularzy wielowarstwowych 
i składanki. Opcjonalny stojak roli papieru (tylko 
ML5720eco) to efektywna kosztowo opcja do 
stosowania papieru o różnej długości.

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. A aby uzyskać całkowity 
spokój ducha, wystarczy zarejestrować produkt 
i skorzystać z naszej wszechstronnej trzyletniej 
gwarancji bez dodatkowych kosztów.

Kluczowe korzyści:  
Szybsza realizacja transakcji
 Ekspresowe drukowanie formularzy i list 

składających się z maksymalnie 7 warstw
z prędkością do 700 znaków na sekundę w  
celu umożliwienia szybkiej realizacji transakcji

Wytrzymała i niezawodna
 Działa w najtrudniejszych środowiskach
 Średni czas między awariami (MTBF) to 

25 000 godzin

Łatwość instalacji i użytkowania
 Wbudowana zgodność ze standardem 

Microline, Epson i IBM w celu  
bezproblemowego podłączenia i drukowania

 Prosta wymiana taśmy barwiącej bez brudzenia 
rąk eliminuje opóźnienia, bałagan i trudności  
podczas instalowania nowej taśmy

Oszczędność pieniędzy
 Taśma barwiąca o dużej żywotności (8 milionów

znaków w modelu ML5720eco, 13 milionów
znaków w modelu ML5721eco)

 Małe zużycie energii w trybie uśpienia
 Niski koszt na stronę

Elastyczna obsługa papieru
 Cztery ścieżki papieru do obsługi formularzy, 

ciętych arkuszy i składanki

Urządzenia przyjazne dla środowiska
 Technologia ekologiczna, w trybie uśpienia 

zużycie energii to zaledwie 1,5 W
 Produkowane w fabryce o zerowej

 emisji CO2

Spokój ducha
 Standardowa trzyletnia gwarancja

po rejestracji



Akcesoria (kody produktów)

Podajnik ciętych arkuszy  
z jednym zasobnikiem ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502

Popychanie (podawanie 
przednie/tylne) ML5720eco: 44454902;  ML5721eco: 44455002

Ciągnięcie  
(podawanie dolne) ML5720eco: 44753902;  ML5721eco: 44754002

Stojak roli papieru 09002332 (ML5720eco)

Szeregowy RS232C 44455102

Ethernet 10/100 44455302

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)

Tasiemka
(8 milionów znaków) 44173405 (ML5720eco)

Tasiemka
(13 milionów znaków) 44173406 (ML5721eco)

Drukarka

Liczba igieł 9

Kolumny

ML5720eco: 80 (10 zn./cal); 160 (maksymalnie w trybie 
skompresowanym)
ML5721eco: 136 (10 zn./cal); 272 (maksymalnie w trybie 
skompresowanym)

Rozstaw znaków Rozstaw 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 i proporcjonalne

Szybkość druku

Tryb bardzo szybki roboczy: 700 zn./s (12 zn./cal); Tryb szybki 
roboczy:  600 zn./s (10/12/15/17,1/20 zn./cal); Tryb roboczy: 
450 zn./s (10/12/15/20 zn./cal); Tryb roboczy:  431 zn./s (17,1 
zn./cal); Jakość bliska listowej: 113 zn./s (10/12/15 zn./cal); 
Jakość bliska listowej:  do 108 zn./s (17,1/20 zn./cal)

Interfejs i oprogramowanie

Interfejsy Interfejs równoległy IEEE 1824, USB 2.0 (pełna prędkość)

Interfejsy opcjonalne Ethernet 10/100, szeregowy RS232C

Emulacje Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML

Krój pisma i czcionka SSD, HSD, robocza, Courier (skalowana), Gothic (skalowana), OCR-B

Styl czcionki
Uwypuklona, Ulepszona, Podwójna szerokość, Podwójna 
wysokość, Kursywa, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie, 
Nadkreślenie

Czcionki do kodów 
kreskowych

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, 
Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, 
Matrix 2of5

Sterownik drukarki1

Windows 2000 / XP (wersja 32- i 64-bitowa) / Vista (wersja 32- i 
64-bitowa) / 7 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 2003 (wersja 
32- i 64-bitowa) / Server 2008 (wersja 32- i 64-bitowa) / Server 
2008 R2 (wersja 64-bitowa)

Narzędzia
Monitor stanu, Narzędzie kon�guracji przycisków, Narzędzie 
kon�guracji menu, Narzędzie kon�guracji TOF, Narzędzie 
kon�guracji sieciowej, Narzędzie LPR

Cechy ogólne
Bufor wejściowy 128 KB

Zasilanie Jednofazowe, od 220 do 240 V prądu przemiennego, +/- 10%

Zużycie energii elektrycznej ISO/IEC 10561 Tryb listowy, roboczy, zakres1: 52 W; 
Tryb uśpienia: 1,5 W (bez opcjonalnych dodatków)

Poziom hałasu Tryb normalny: 57 dB(A);  Tryb cichy: 55 dB(A);  
Tryb niesłyszalny: 52 dB(A)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) ML5720eco: 191 x 438 x 375 mm;
ML5721eco: 191 x 592 x 375 mm

Waga ML5720eco: Ok. 7,5 kg;  ML5721eco: Ok. 10 kg

Żywotność głowicy drukującej 400 milionów znaków

Niezawodność MTBF: 25 000 godzin

Gwarancja 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu 
w przeciągu 30 dni od daty zakupu

Kody produktu ML5720eco: 01268401;  ML5721eco: 01268501

1W celu uzyskania najnowszej wersji sterowników i informacji o kompatybilności z systemami operacyjnymi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem �rmy OKI Printing Solutions

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Zalecane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Oki, w celu osiągnięcia najlepszej jakości i wydajności pracy 
urządzeñ. Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może być przyczyną pogorszenia jakości pracy urządzenia i unieważnienia gwarancji.

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. Zapewniane w całości przez �rmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja
Bez rejestracji obowiązuje standardowa dwuletnia gwarancja.
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ML5720eco/ML5721eco - Drukarki igłowe

Obsługa papieru

Papier
Cięte arkusze (pojedyncze arkusze), składanka (jednowarstwowa, 
wielowarstwowa), papier w roli (tylko ML5720eco), koperty, 
karty, etykiety (cięte arkusze i harmonijka)

Składanka (szerokość) ML5720eco: 76,2 - 254,0 mm;  ML5721eco: 76,2 - 406,4 mm

Składanka (długość) 76,2 - 558,8 mm

Pierwszy drukowany wiersz
(od góry strony) Składanka: 2,12 mm; Cięte arkusze: 0,5 mm

Liczba kopii Do 7 (1 oryginał + 6 kopii) kopii

Grubość papieru  
wielowarstwowego

Podawanie z pchaniem do przodu/tyłu: 0,36 mm; Podawanie 
z ciągnięciem do przodu/tyłu i podawanie z pchaniem/
ciągnięciem do przodu/tyłu: 0,44 mm; Podawaniem z 
ciągnięciem w dół: 0,48 mm

Podawanie papieru
Wkładanie ręczne: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście 
górą; Popychanie: Wkładanie z przodu lub tyłu, wyjście górą; 
Ciągnięcie: Wkładanie z przodu, tyłu lub dołu, wyjście górą

Opcjonalne podawanie 
papieru

Podajnik ciętych arkuszy z jednym zasobnikiem, Popychanie 
(podawanie przednie/tylne), Ciągnięcie (podawanie dolne), 
Stojak roli papieru (tylko ML5720eco)

OSTRZEŻENIE!  Ten produkt jest zgodny z normą EN55022, klasa B. Jednakże po zamontowaniu opcjonalnej karty sieciowej lub opcjonalnego 
podajnika ciętych arkuszy produkt jest zgodny z normą EN55022, klasa A. W środowisku domowym ta kon�guracja może powodować zakłócenia 
radiowe. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki zaradcze.
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