PREDSTAVITEV

Tiskanje na velike formate z OKI-jem
..Glede na prejšnje modele so novi modeli hitrejši, robustnejši, imajo
izboljšan avtomatski podajalec posamičnih listov, možnost izpisa na večje
gramature, samodejno zaznavanje tipa papirja, kakovostnejši izpis in še bi
lahko naštevali..
Tokrat si bomo pobližje ogledali OKI-jevo
ponudbo velikoformatnih tiskalnikov, ki
lahko tiskajo do dimenzije A3+ in do 1.200
mm dolžine. V tem razredu sta nam na voljo
novinca C9600 in C9800.

OKI C9600
Nekoliko šibkejši, a seveda tudi cenejši
model se imenuje C9600 in če bi gledali
samo hitrost izpisa, med njima ne najdemo razlike, saj so hitrosti tiskanja iste
pri obeh modelih. Glavna razlika med
modeloma C9800 in C9600 je v delovni
ločljivosti, saj C9600 dela s ProQ 2400
tehnologijo, ki zagotavlja 1.200*600 dpi
delovne ločljivosti. Prav tako ima v osnovni
izvedbi manj pomnilnika, in sicer od 256
MB do 512 MB. Ostale karakteristike so
precej podobne modelu C9800, lahko
pa omenimo tudi dodatno možnost brezžičnega modula, ki poskrbi za brezžično
povezljivost tiskalnika.

OKI C9800
OKI C9800 je nekoliko zmogljivejši model
kot C9600, saj se ponaša s ProQ 4800
ločljivostjo (1.200*1.200 dpi) ter že v stan-
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dardni opremi vsebuje EFI Fiery tehnologijo upravljanja s tiskalniškimi posli. C9800
je med drugim tudi precej hiter, saj znaša
hitrost tiskanja 40 A4 strani na minuto pri
črno-belem tisku ter 36 A4 strani na minuto
pri barvnem tisku. Tiskanje A3 strani je nekoliko počasnejše a vseeno hitro, in sicer
19 strani na minuto pri barvnem tisku in 21
strani na minuto pri črno-belem tisku. Tudi
obojestransko tiskanje mu ne predstavlja
težav, saj z njimi opravi kar v enem prehodu. Že v osnovni izvedbi se v tiskalniku
nahaja 1 GB pomnilnika, tiskalnik pa ob
njegovi pomoči s kvalitenim procesiranjem
omogoča hitro tiskanje prve strani (že po
9 sekundah). Prav tako se že v osnovni
izvedbi v tiskalniku nahaja tudi trdi disk ter
mrežna povezava. Tiskalnik pozna celo
kopico fontov, med njimi 86 PCL fontov,
1 bitmap font, 10 TrueType fontov ter 136
Adobe PostScript Type 1 fontov. Prav tako
nam je na voljo precej prostora za papir, in
sicer je v notranji kaseti prostora za 530
listov ter v večnamenskem podajalniku še
za 230 listov. Možno je dokupiti tudi do dve
dodatni kaseti za papir v vsaki pa je prostora za 530 listov. Skupna kapaciteta listov
lahko tako znaša do 2.880 listov. Tiskalnik

je namenjen
mesečni obremenitvi
do 150.000 strani, z enim tonerjem pa
bomo natisnili do 15.000 strani. Za povezavo z našo računalniško infrastrukturo
so nam na voljo vzporedni, USB 2.0 in
Ethernet priključek. Tiskalnik pa se bo dobro počutil v programskem okolju Windows
od različice 98 naprej, ter v okolju Mac OS
od 9.2 naprej. Dimenzije tiskalnika znašajo
66*62*46 cm.
Če na kratko povzamemo zgoraj našteto:
vsi novi modeli iz serije 9xxx imajo poleg ostalih emulacij fontov tudi originalni
Adobe PostSript 3, omogočajo izpis do
A3+ in do 1.200 mm dolžine. Glede na
prejšnje modele (C9300/9500) so novi
modeli hitrejši, robustnejši, imajo izboljšan
avtomatski podajalec posamičnih listov,
možnost izpisa na večje gramature (do
268 gsm), samodejno zaznavanje tipa
papirja (Auto Media Detect), kakovostnejši
izpis in še bi lahko naštevali. O vseh prednostih novincev pa bomo največ izvedeli
pri pooblaščenem uvozniku, serviserju in
distributerju podjetju Mikroing Trade iz
Ljubljane (www.mikroing.si).
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