PREDSTAVITEV

Pelikan, Lexar in Crumpler
pod eno streho
..Podjetje Jimtek podobo na ogled postavi..
Ljubljansko podjetje JIMTEK skrbi za distribucijo izdelkov treh velikih svetovnih proizvajalcev v Sloveniji. Danes jih bomo pobliže
spoznali. Začnimo kar z njihovo zadnjo "pridobitvijo", Pelikanom. Pelikan je večini uporabnikov dobro poznan prav po svojih nalivnih peresih, s katerimi so zasloveli širom
sveta. Gre za podjetje, ki svoje konkurenčne prednosti dosega z vrhunsko kakovostjo
svojih izdelkov. Le-to pa dosegajo z neprestanim razvojem in inovacijami, za katere je
zadolžen njihov razvojni center v Švici.

Kot pravi "kemiki" razvijajo kopico črnil,
ki jih nato uporabijo v črnilih, kartušah ter
tonerjih lastne blagovne znamke. Še več,
Pelikan ne uporablja univerzalnih kartuš in
črnil, ampak le-te razvija sam, tako da so po
vseh parametrih in delovanju ekvivalentne
originalnim kartušam (tudi čipi za kartuše so
plod lastnega razvoja). Uporabljajo izključno pigmentirana črnila (kakovostnejša in
dražja), zato je njihov izpis enak "originalu".
Pelikanov potrošni material za brizgalne,
laserske, termalne ter matrične tiskalnike
ustreza vsem DIN standardom, zato imajo
tudi blagoslov s strani proizvajalcev tiskalnikov o uporabi teh rešitev v njihovih tiskalnikih (ohranja garancijo!). Za nekatere tipe
tiskalnikov proizvajalcev Lexmark ter Canon
so razvili inovativni sistem CLICK, ki je sestavljen iz t.i. trpežne (ang. long life) glave, ki
zdrži do deset polnjenj, in ločenih posodic
za barve. S tem so prihranki ob večjih količinah natisnjenih strani še bolj občutni. Za
sistem črnil s čistilom, ki so ga poimenovali
"fill 4 print", trdijo, da omogoča najcenejši
tisk na mililiter črnila. Pelikanov potrošni
material je primeren za uporabo z večino
tiskalnikov in faksov, za katere je v prodaji
tudi poseben gladek "business" papir for38
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mata A4 - odlikuje ga izjemna gladkost, zato
manj trpijo valji v napravah.

Tudi Lexar (www.lexar.com) bržkone ne potrebuje posebnega uvoda. Gre za tehnološko naprednega proizvajalca pomnilniških
medijev, natančneje flash pomnilniških
kartic, USB flash pomnilnikov, čitalcev kartic ter različnih krmilnikov. Njihovi izdelki
so namenjeni tako profesionalcem kot tudi
domačim uporabnikom. Podjetje premore 78 različnih patentov za svoje
tehnologije, ki jih licencira
velikim proizvajalcem, kot
so Olympus, Samsung
Electronics, SanDisk ter
Sony. Pomnilniške kartice Lexar so dobavljive v
različnih kapacitetah od
32 MB do 8 GB (da,
osem gigabajtov!) in
večih hitrostnih razredih. Prav hitrost
in zanesljivost delovanja sta glavni odliki
Lexarjevih kartic vseh
tipov (CompactFlash, SD, Smart Media,
Memory Stick, xD, MultiMediaCard), proizvajalec pa zanje nudi doživljenjsko garancijo. Vse več pozornosti pa Lexar namenja
tudi USB pomnilnikom, torej raznim USB
ključem ter MP3 predvajalnikom. Tudi te
odlikuje kvalitetna izdelava, ki jim zagotavlja, da bodo svojim uporabnikom zvesto in
dolgo služili.
Avstralski proizvajalec Crumpler (www.
crumpler.com.au) je pri nas sicer slabše
poznan, a ne več dolgo. Gre za proizvajalca torbic, nahrbtnikov za digitalne naprave,
katerega izdelki sodijo v višji kakovostni razred. Roko na srce je tudi cena teh izdelkov
višja od podobnih "kitajskih čudežev", a

nam podroben pogled hitro razkrije zakaj.
Že sam dizajn torbic in barvne kombinacije dajo vedeti, da gre za
izdelke zadnje mode,
načrtovalci pa so
skrbno predvideli
manjša in večja mesta za sleherni del
opreme. Tudi šivi so
najboljše kvalitete,
trpežno blago pa
npr. naš digitalni
fotoaparat ščiti
pred neugodnimi vplivi okolja.
Crumpler bo letos
svojo ponudbo še
oplemenitil, saj bodo
na voljo tudi njihova oblačila in obutev, za
vse, ki veliko potujemo, pa so pripravili posebno linijo potovalnih torb in kovčkov. (P.R.)
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