PREDSTAVITEV

Najhitrejši barvni laserji
..Pred kratkim smo predstavili MC 5430DL, prvega iz zmogljive
serije MC 5400 tiskalnikov. Sedaj sta tu še dva predstavnika MC 5440DL in MC 5450..

Magicolor 5440DL
"Večji brat" bi lahko rekli za MC 5440DL, ki
je hitrejši, zmogljivejši in tudi bolje opremljen
od MC 5430DL. Razlike najlažje ponazorimo s tehničnimi lastnostmi, kjer lahko
zapišemo same odlične podatke. S pomočjo
PRISMLASER tehnologije je hitrost tiskanja
enaka za ČB in barvno tiskanje ter znaša kar
25 strani na minuti tudi ob najboljši možni
ločljivosti, ki je 2.400*600 dpi FINE ART.
To uvršča tiskalnik med najhitrejše barvne
laserske tiskalnike na trgu. Osnovnih 64 MB
pomnilnika je dovolj za vsakodnevne zahteve,
kljub temu pa lahko tiskalnik nadgradimo na
največ 576 MB. Seveda je tiskalnik opremljen, kot se za takšen aparat spodobi, z
mrežno podporo 10/100BaseTX in hitrim
USB 2.0 vmesnikom. Tiskalnik deluje v vseh
okoljih Windows od različice 98SE dalje in
Macintosh OS X v10.2 dalje ter v vedno bolj
razširjenih Linux distribucijah. V kaseto, ki je
opremljena tudi z indikatorjem zaloge papirja,
sprejme 500 listov A4 papirja. Poleg kasete
ima tiskalnik tudi stranski vhod za 100 listov.
Z dodatnimi kasetami se kapaciteta lahko poveča na skupno 1.600 listov ob tem pa lahko
največja gramatura papirja znaša 210 g/m2.
Opcijsko je na voljo tudi duplex enota, ki dodatno olajša tiskanje dokumentov in prihrani
pri porabi papirja. Mesečno lahko tiskalnik
obremenimo s 60.000 izpisi, torej je tiskalnik
namenjen tudi večjim serijam tiskanja.

Magicolor 5450
Je že skoraj pravi tiskarski stroj. 25 strani
na minuto oziroma 1.500 strani v eni uri, seveda barvnih, je zavidljiva hitrost. Tehnične
lastnosti tiskalnika so še boljše kot pri
modelu MC 5440DL. Razlikujeta se v za
grafike zelo pomebnem področju, krmilniku.
MC 5450 premore PCL in PostScript 3
EMPERON krmilnik. Ločljivost 600*600*4
dpi CONTONE ga uvršča na sam vrh, ko je
govora o odličnih izpisih. Seveda tiskalnik
potrebuje dovolj pomnilnika za nemoteno
delo, zato ga je že v osnovi 256 MB (nadgradljivega do gigabajta!). MC 5450 ima še
eno posebnost. Vgrajena mrežna kartica
podpira 1000BaseT standard, kar pomeni
gigabitne prenose, na sekundo seveda.

Oba opisana tiskalnika sta zelo enostavna
za namestitev, priklop in uporabo. Magicolor
5440DL in MC 5450 dobimo z že nameščenimi tonerji in vso potrebno opremo, odstranimo vse zaščite, ju priklopimo na računalnik in že lahko tiskamo. Poleg tiskalnika
prejmemo še programa PageScope Web
Connection ter Status Monitor za še lažji
nadzor nad delovanjem tiskalnika kar preko spletnega brskalnika (naprimer Internet
Explorer - nadzor na daljavo). Oba tiskalnka
sta opremljena tudi z PictBridge tehnologijo
za neposredno tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata. Zares priročno.
(P. R.)

Vabimo vas, da se oglasite pri najbljižjem prodajalcu Konica Minolta in sami preverite
odličnost nove serije magicolor 5400 barvnih laserskih tiskalnikov.
www.racunalniske-novice.com
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