PREDSTAVITEV

UTAX mesec
..Jesen se še ni začela, a že je tu prva prava računalniška akcija..

Pooblaščeni prodajalec in serviser proizvodov UTAX, podjetje Kotar, d.o.o., nas je obvestilo o novi akciji, ki jo za svoje stranke pripravljajo v mesecu septembru. September
so na koledarju preprosto označili kot UTAX
mesec, ki si ga bomo zapomnili po občutno
znižanih cenah vseh UTAX izdelkov. Izbirali
bomo med številnimi modeli fotokopirnih
aparatov, črnobelih ali barvnih tiskalnikov,
multifunkcijskih naprav, faksirnih aparatov,
projektorjev, plazma zaslonov ter vso dodatno opremo. Nekatere smo si tudi pobliže
ogledali v Kotarjevi trgovini, v kateri se nahaja tudi poseben kotiček, namenjen zgolj
UTAX-ovim izdelkom.

proizvajalec pa obljublja, da v minuti lahko
naredi 16 A4 kopij. Zmogljiva strojna oprema
pa omogoča tisk prve kopije že po vsega
šestih sekundah. V ceno je že vključen tiskalniški vmesnik, ki je opremljen tudi z mrežnim
priključkom. Z dodatno opremo lahko stroj
tiska in kopira tudi obojestransko.
Utax CD 1120 in CD1125 prispevata k
raznolikosti prodajnega programa in ponujata vso funkcionalnost, ki odlikuje model
CD1116, le da prvi ponuja dvajset izpisov v
minuti, drugi pa kar petindvajset. Vsi stroji
ponujajo široko paleto dodatne opreme, ki
omogoča faksiranje, skeniranje, spenjanje
in še mnogo drugih funkcij, ki zadovoljijo
potrebe najzahtevnejših uporabnikov.
Posebne pozornosti vreden pa je kopirni
stroj CD 1080, ki so ga pri UTAX-u zasnovali za najzahtevnejša opravila. Le-ta se ob
velikih obremenitvah počuti kot riba v vodi,
njegovo delovno mesto pa se ponavadi
nahaja v večjih podjetjih ali fotokopirnicah.
Zmore namreč napraviti 80 kopij v minuti,
premore pa tudi najnovejšo tehnologijo
obojestranskega skeniranja in tiskanja
dokumentov, kar opravi v enem samem
prehodu. Produktivnost in učinkovitost
sta njegovi odliki, a kot vse dobre stvari,

Začnimo kar s fotokopirnimi aparati, katerih
ponudba je najbolj številčna, kar petnajst
različnih modelov. Vstopni model UTAX CD
1315 zmore napraviti 15 kopij A4 dokumenta
v minuti, ločljivost kopiranja pa znaša 600*600 dpi ob 256 odtenkih sivine. Celoto
sestavlja še podajalnik za 250 listov in 16 MB
pomnilnika (nadgradljiv na 144 MB).
Zmogljivejši brat, model CD 1116, uspe kopirati dokumente do velikosti A3 (8 str./min.),

ima tudi CD 1080 kvaliteti primerno ceno.
Za ljubitelje barvnih kopij je poskrbljeno
z modelom CDC 1526, ki natisne do 26
barvnih A4 kopij v minuti, obenem pa sta
kvaliteta natisnjenih slik ter ekonomičnosti
izpisa zavidljivi.

UTAX pa ni le mojster tiskanja. Obvladajo
tudi proizvodnjo projektorjev. V kompaktnem razredu je model DXD-5015
eden najlažjih, saj tehta vsega kilogram,
obenem pa, zahvaljujoč sodobni DLP tehnologiji, prikazuje izjemno dobro sliko s
svetilnostjo 1.500 ANSI lumnov. V kolikor
vaše podjetje potrebuje zmogljiv projektor, ki bo kos večjim dogodkom v dvorani,
lahko posežete po modelu DXL-5032, ki
se odlikuje s številnimi vhodnimi priključki
in možnostjo omreženja.
Že smo pri plazma zaslonih. UTAX ima v
ponudbi dva, ki se razlikujeta po velikosti
zaslona. Model FP-504 premore 42
palčno diagonalo, medtem ko večji brat,
model FP-505, prikazuje slike ločljivosti
1.366*768 na zaslonu velikost 50 palcev,
oziroma 127 cm. Seveda sta oba plazmatska zaslona opremljena s številnimi avdio
in video priključki.
Pomnite torej - september prinaša posebne
ugodnosti in nizke cene UTAX-ovih izdelkov.
Samo pri Kotarju!
(P.R.)

SEPTEMBER JE UTAX MESEC!
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