PREDSTAVITEV

Ugodne cene brez
kompromisov pri kakovosti
..Podjetje Anni iz Trzina, ki poleg sestave ter prodaje osebnih
računalnikov lastne blagovne znamke med drugim zastopa in
prodaja prenosne računalnike, računalniške komponente in potrošni
material znanih blagovnih znamk, je svoj obsežen prodajni program
še okrepilo z izdelki blagovnih znamk MyColor in Easy Touch..
Na izjemno konkurenčnem trgu periferne
opreme, kot so čitalniki kartic, spletne
kamere, igralne palice (joysticki), tipkovnice, USB diski, slušalke, kartice za
sprejem TV signala (TV tuner), zvočniki in
miške, je izjemno pomembna kombinacija
zanesljivosti, kakovosti, ergonomičnosti
in cenovne ugodnosti. Prav to so ključna
vodila pri izdelkih Easy Touch, ki jih bo
podjetje Anni d.o.o. iz Trzina kot uvoznik in
zastopnik ponudilo tudi slovenskem trgu.
Dokaz kakovosti izdelkov Easy Touch so
tudi prejeti certifikati CE, konkurenčna
prednost pa se kaže tudi v patentnih zaščitah ustvarjalnih oblikovnih in tehničnim
rešitev. Ne nazadnje, pri izdelkih Easy
Touch zagotavljajo tudi celovit program
tehnične podpore.

MyColor je v svoji domovini Poljski in tudi
izven nje sinonim za širok razpon potrošne
opreme za brizgalne (Ink Jet) tiskalnike.
To so predvsem kartuše, tiskalne glave
(cartridge) za več kot 500 tiskalnikov raznih blagovnih znamk in komplete za polnjenje le-teh s črnili Ink-Mate, ki so plod
njihovega lastnega razvoja. Različice črnil
Ink-Mate so skrbno prirejene vsakemu
posameznemu tiskalniku. Celoten postopek obnove, ki se glede na tiskalnik
lahko razlikuje (vbrizganje črnila skozi
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Visokih standardov kakovosti in trajnosti pa
ne spremlja visoka cena: izdelki MyColor
so tudi do 40 odstotkov cenejši od primerljivih izdelkov izvirnih tiskalniških blagovnih
znamk. MyColor pomeni večletno trajnost
ob enoletnem jamstvu, razločne in ostre
barve ter pravilno gostoto tiska glede na
hitrost tiskanja. Izdelki MyColor prinašajo
odrekanja samo pri ceni, ne pa pri kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.
(P.R.)

odprtino, menjava pokrova ali zamenjava
celotne glave), je podrobno in večpredstavno pojasnjen na MyColor zgoščenki.
Vsakemu polnilnemu kompletu so, kjer je
to potrebno, priložena tudi ustrezna orodja za odpiranje glave, njeno polnjenje in
varno zapiranje. Ustvarjalne tehnologije,
ki jih uporabijo pri razvoju in prilagajanju
izdelkov MyColor za vsak posamezni
tiskalnik, so med najnaprednejšimi na
trgu tiskalniških glav in črnil. Prav zaradi
posebnosti posameznih tiskalnikov in raznovrstnosti pripadajočih tiskalniških glav
in črnil pa pri izdelkih MyColor skrbijo za
enoznačno označevanje izdelkov ter hitro
in preprosto spletno in kataloško iskanje
glede na tiskalnik.
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