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Ste že razmišljali o stroških
barvnega izpisa?

..Barvni laserski tiskalniki so postali cenovno zelo dostopni, vendar to
ni glavni razlog za nakup. V spodnjih vrsticah preberite, zakaj je nakup
barvnega laserja dobra odločitev..
KONICA MINOLTA je pred kratkim naznanila
najnovejši model barvnega laserskega tiskalnika, ki združuje nekaj novosti, s katerimi so
razvojni inženirji dosegli zelo majhne zunanje
mere tiskalnika. Tiskalnik namreč ni nič večji
od primerljivega črno-belega modela!

magicolor 2430DL
"Kompakten in močan" je slogan, ki ga KONICA
MINOLTA namenja modelu MC 2430DL. 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.

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
2430DL je ob nakupu pripravljen za delovanje (z vsemi tonerji nameščenimi na svojem
mestu). Ostane nam le, da ga vzamemo iz
embalaže, odstranimo zaščito in priklopimo
na računalnik, oziroma še bolje, kar v obstoječo mrežo, saj ima tiskalnik vgrajeno
mrežno kartico 10/100 Mb. Namestitev
je popolnoma samodejna in enostavna.
Preprosto vstavimo namestitveni CD,
sledimo navodilom na zaslonu in v nekaj
sekundah bo tiskalnik že tiskal naše dopise, pisma, fotografije in ponudbe, seveda v
barvah in z ločljivostjo 2.400*600 dpi.
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).
www.racunalniske-novice.com

Tiskalnik premore bogato osnovno opremo, ki vključuje 32 MB pomnilnika, kaseto
za 200 listov, gonilnike za okolja Windows,
Macintosh in Linux operacijske sisteme,
mrežno kartico 10/100 BaseTX ter vmesnik USB 2.0. Orodje PageScope Web
Connection bodo cenili administratorji v
podjetjih. Preko tega sistema je možen popolni nadzor ter pregled delovanja tiskalnika
preko spletnega brskalnika.
Z vsem naštetim je tiskalnik možno priključiti
v vsako okolje. To seveda ni vse. Dodatno je
magicolor 2430DL možno opremiti z enoto
za samodejno dvostransko tiskanje (duplex),
dodatno 500-listno kaseto za papir in z dodatnimi 512 megazlogi pomnilnika. Gre tudi
za prvi KONICA MINOLTA barvni laserski
aparat, ki ima vgrajen sistem za tiskanje fotografij neposredno z digitalnega fotoaparata
po standardu PictBridge. Tako za tiskanje
naših najljubših digitalnih fotografij ne potrebujemo več priklopa na računalnik, enostavno priklopimo digitalni fotoaparat na tiskalnik
in preko menijev izberemo fotografije ter jih
natisnemo. Zelo praktično, saj za ta sistem
ni potrebno namestiti dodatne programske
opreme, priklop pa je možen na vsak digitalni
fotoaparat, ki podpira PictBridge standard.

MAGICOLOR ® 2430DL
NAD SLOVENIJO
MRE@NI BARVNI
LASERSKI TISKALNIK
MAGIC COLOR 2430DL
• 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
• Mre`ni 10/100 BaseTX
in USB 2.0 priklop
• Direktno tiskanje fotografij
iz fotoaparata – PictBridge

kompakten in zmogljiv
cena 143.880,00

SIT

(z vklju~enim 20% DDV)

Tiskalnik je edinstven tudi po tem, da je
popolni dostop do menjave potrošnega
materiala oziroma odpravljanja zastojev s
sprednje strani aparata, zato ne potrebujete
več praznega prostora okoli aparata. Sami
se lahko prepričate o kvaliteti KONICA
MINOLTA aparatov - pokličite v podjetje
KONICA MINOLTA in se dogovorite za
ogled ter testni izpis.
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