PREDSTAVITEV

Poslovni laserski tiskalniki
KONICA MINOLTA
..Konica Minolta ima v svoji ponudbi širok spekter aparatov za obdelavo
digitalnih dokumentov. Predstavili vam bomo zmogljiva laserska
tiskalnika, primerna za vsa okolja..

PagePro 1350E
Črno-beli laserski tiskalnik Konica Minolta
PagePro 1350E je vstopni in najcenejši model, ki podpira PCL komunikacijski jezik in je
primeren za vsako poslovno okolje. Novost
pri tem modelu je moderna dvobarvna
kombinacija svetlo in temno sive. Odlikuje
ga izredna čistost izpisa, saj je edini v tem
cenovnem razredu z dejansko optično
ločljivostjo 1.200*1.200 dpi. Glede na
razred so zmogljivosti tiskalnika naravnost
navdušujoče. Prvo stran natisne že v manj
kot 13 sekundah, nato pa je zmožen tiskati
do 20 strani na minuto. Tiskalnik deluje v
okoljih Windows, Mac in Linux s pomočjo
gonilnika, ki se ponaša z enostavnimi ukazi.
Z lahkoto izdelamo tudi brošuro (booklet).
Pri tem nas gonilnik zelo natančno vodi in
na koncu liste le še spnemo po sredini in
brošura je nared. Funkcija "midnight mode"
zelo utiša delovanje tiskalnika v primeru,
da delamo v okolju, občutljivem na hrup.
Pri prenosu podatkov iz računalnika v procesor tiskalnika si pomaga z vgrajenimi 16
MB pomnilnika, ki ga lahko nadgradimo na
zavidljivih 144MB. Na PC ga priključimo
preko paralelnega ali USB 2.0 vmesnika.
"Nahranimo" ga lahko s 150 listi in tonerjem
za 3.000 ali 6.000 strani. Tiskamo lahko na
debelejši papir do 163 g/m2, OHP folijo,
nalepke, ovojnice in podobno. Mesečno ga
lahko obremenimo z največ 15.000 izpisi.
Marsikdo bo znal ceniti tudi majhen tloris
tiskalnika, saj na mizi zavzame zelo malo
prostora. Tiskalnik bo v Sloveniji dobavljiv v
mesecu juniju.

magicolor 2450
Zadnji predstavljeni barvni laserski tiskalnik
iz serije 2400 pa je MC 2450. Od predhodnikov MC 2400W in MC 2430DL se
razlikuje po krmilniku, ki podpira PostScript
3, PCL 5e/5c ter PCL 6 tiskalniške jezike,
z dodatnim trdim diskom lahko tiska tudi
PDF. Z nizko nabavno ceno se bo tiskalnik
zagotovo prebil med poslovne uporabnike
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oziroma podjetja, ki bodo sedaj prišla do
cenovno ugodnih barvnih izpisov z izjemno
kakovostjo. Poleg vsega je tiskalnik izjemno
majhnih dimenzij (za barvni laserski tiskalnik) in ga z lahkoto postavimo na mizo poleg
monitorja. Hitrost 5 barvnih in 20 črno-belih
strani v minuti ni revolucionarna, vendar je
najboljša v tem cenovnem razredu. Že prej
smo omenjali potrošni material oziroma
tonerje. MC 2450 je ob nakupu pripravljen
za delovanje (z vsemi tonerji, nameščenimi
na svojem mestu). Tiskalnik ima vgrajeno
mrežno kartico 10/100 Mb, poleg katere je
vgrajen tudi PageScope Web Connection
orodje, ki ga bodo cenili zlasti administratorji
v podjetjih. Preko tega sistema je možen popolni nadzor ter pregled delovanja tiskalnika
enostavno preko spletnega brskalnika.
Namestitev je popolnoma samodejna
in enostavna. Le vstavimo namestitveni
cede, sledimo navodilom na zaslonu in
v nekaj sekundah bo tiskalnik že tiskal
naše najlepše dopise, pisma, fotografije
in ponudbe, seveda v barvah in z visoko
ločljivostjo 600*600*4 dpi PHOTO ART.
Ob vklopu tiskalnika je potrebno počakati le 49 sekund (to je približno dvakrat
hitreje od konkurence), da je pripravljen
za tiskanje. Prvo stran pa natisne že po
neverjetnih 12 sekundah (ČB) oziroma 21
sekundah (barvno). Tiskalnik premore dobro osnovno opremo, ki vključuje 128 MB
pomnilnika, kaseto za 200 listov, gonilnike
za okolja Windows, Macintosh in Linux
operacijske sisteme.
Serija magicolor 2400 je edinstvena tudi
po tem, da je možen popolni dostop do
menjave potrošnega materiala oziroma odpravljanja zastojev s sprednje strani aparata,
zato ne potrebujemo več praznega prostora
okoli njega.
Prepričajte se sami o kvaliteti KONICA
MINOLTA tiskalnikov. Pokličite in se dogovorite za ogled ter testni izpis.
(P.R.)
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