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Še vedno nimate
barvnega laserja?
..Ste do sedaj mislili, da barvni
laserski tiskalnik ni za vas?..

Zakaj barvni laser?

magicolor 2400W

Barvni laserski tiskalniki so bili še nedavno
zelo dragi in so si jih lahko privoščili le v večjih
podjetjih. Barvni laserski tiskalniki so znani po
hitrem, kvalitetnem in od medija neodvisnem
izpisu. Najbolje od vsega pa je, da je strošek
izpisa tudi do 4x (štirikrat!) cenejši kot na tiskalnikih z brizgalno (ink-jet) tehnologijo. Za
lažjo predstavo naj navedemo primer.

"Izjemno majhen, presenetljivo prijazen
in zelo zmogljiv" je slogan, ki ga KONICA
MINOLTA namenja modelu MC 2400W, ki
je cenovno najbolj dostopen med barvnimi
laserji. Z nizko nabavno ceno se je tiskalnik
prebil med domače uporabnike, ki bodo
sedaj prišli do cenovno ugodnih barvnih
izpisov. Poleg vsega je tiskalnik izjemno
majhnih dimenzij in ga z lahkoto postavimo
na mizo poleg monitorja.

Podjetje na dan izpiše sto barvnih strani. V
celem letu to znese približno 20.000 barvnih
strani. Izračun:
tehnologija

strani/
leto

strošek
izpisa *

letni strošek

INK-JET

20.000

100 SIT

2.000.000,00 SIT

LASER

20.000

25 SIT

500.000,00 SIT

* stroški izpisov so povprečni za 20-odstotno pokritost A4
strani in so povzeti po neodvisnih testih računalniških revij

Podjetje lahko s pravilno izbiro tehnologije
in aparata prihrani milijon in pol tolarjev, kar
vsekakor ni majhen znesek.
Bržkone v domačem okolju ne izpišemo toliko barvnih strani. Zagotovo je vzrok temu
velik strošek izpisa na našem sedanjem
"ink-jet" tiskalniku. Če vam zaupamo še to,
da ob novem barvnem laserskem tiskalniku
KONICA MINOLTA dobimo tonerje za 1.500
strani (pri 20-odstotni pokritosti strani), kar
je neprimerno več (vsaj 5-krat več), kot je
priloženo pri brizgalnih (kapljičnih) tiskalnikih, potem je odločitev o nakupu že bližje.
Če smo vas vsaj malo ogreli za barvne laserske tiskalnike, si preberite, kako lahko
vse zgoraj navedeno dobite na vašo pisalno
mizo. KONICA MINOLTA je pred kratkim
naznanila najnovejši model barvnega laserskega tiskalnika, v katerem je združenih
nekaj novosti, s katerimi so v razvoju dosegli zelo majhne zunanje mere tiskalnika.
Tiskalnik ni nič večji od primerljivega črnobelega modela!
www.racunalniske-novice.com

Hitrost 5 barvnih in 20 črno-belih strani v
minuti ni revolucionarna, vendar je najvišja v
tem cenovnem razredu. Že prej smo omenjali potrošni material oziroma tonerje. MC
2400W je ob nakupu pripravljen za delovanje (z vsemi tonerji nameščenimi na svojem
mestu). Ostane nam le, da ga postavimo iz
embalaže, odstranimo zaščito in priklopimo
na računalnik. Namestitev je popolnoma
samodejna in enostavna. Preprosto vstavimo namestitveni CD, sledimo navodilom na
zaslonu in v nekaj sekundah bo tiskalnik že
tiskal naše najlepše dopise, pisma, fotografije in ponudbe, seveda v barvah in z ločljivostjo 2.400*600 dpi.

MAGICOLOR ® 2400W
NAD SLOVENIJO

Ob vklopu tiskalnika je potrebno počakati le 49 sekund (hitreje od primerljivih izdelkov), da je tiskalnik pripravljen na delo.
Prvo stran pa natisne že po neverjetnih
12 sekundah (ČB) oziroma 21 sekundah
(barvno). Tiskalnik je edinstven tudi po
tem, se menjava potrošnega materiala oziroma odpravljanje zastojev vrši s sprednje
strani aparata, zato ne potrebujemo več
praznega prostora okoli aparata.

(z vklju~enim 20% DDV)

Prepričajte se tudi sami o kvaliteti KONICA
MINOLTA aparatov. Pokličite in se dogovorite za ogled ter testni izpis.
Na koncu velja zapisati še prej omenjeno
ugodno ceno, ki znaša vsega 99.900,00 SIT
(z vštetim DDV).
(P.R.)

BARVNI LASERSKI TISKALNIK
MAGIC COLOR 2400W
• hitrih 20 strani
na minuto v ^B na~inu
• 5 strani na minuto v barvnem na~inu
• prva stran `e po 12 sekundah
• lo~ljivost 2400 x 600 dpi
• USB 2.0 priklop

"tiskalnik majhnih dimenzij
in velikih zmogljivosti"
AKCIJA
99.900,00 SIT
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www.konicaminolta.si • info@konicaminolta.si
DISTRIBUCIJA & PRODAJA:
Gorenje d.d., Program Point, Velenje
tel: 03 899 28 90 • point@gorenje.si
Liko Pris d.o.o., Vrhnika
tel: 01 750 64 93 • likopris@likopris.si

Ra~unalni{ke novice

39

Page 1

