PREDSTAVITEV

Ima vse, kar imajo veliki!
..Kako naprej, ko dosežeš že vse? Vsaj navidez. Kot kaže KONICA
MINOLTA vedno najde odgovor. Naj bo to nova linija digitalnih
fotoaparatov, partnersko srečanje v Berlinu (prisotnih več kot 3.000
partnerjev iz Evrope), ali pa enostavno nov aparat bizhub C250. In prav
slednjega smo si bolj podrobno ogledali..
Multipage PDF pri ločljivostih 200, 300,
400 ali 600 dpi. Izbiramo lahko med barvnimi (color, full color) in ČB načinom tiskanja.
Še posebej zanimiv je Compact PDF način,
ki je primeren za pošiljanje dokumentov po
elektronski pošti. Posebna tehnika kompresiranja nam dokument, kateri bi imel pri
klasičnem skeniranju v PDF velikost 800 KB,
stisne na vsega 100 KB.

In kaj je tako posebnega na aparatu bizhub
C250, se boste vprašali? Kaj ni, vam bodo
odgovorili pri podjetju KONICA MINOLTA.
Najnovejši aparat prihaja iz nam vsem dobro
znane bizhub color serije. Bizhub C450,
bizhub C350 sta samo dva njegovih večjih
bratov, ki jih uporabniki dobro poznamo.
Pa si pobližje oglejmo tega lepotca.
Že v osnovni konfiguraciji nam aparat omogoča fotokopiranje, mrežno tiskanje in mrežno skeniranje. Opcijsko imamo na voljo še
faksiranje. Večopravilnost v pravem pomenu
besede, torej. S hitrostjo 25 kopij/izpisov
na minuto (barvno in ČB) bo zadovoljil še
tako zahtevnega uporabnika. Njegove prave
odlike pa se pokažejo pri sami uporabnosti
aparata. Izpisovanje na do 256-gramski papir, na format A3+ (311*457 mm), na različne
tipe medija (nalepke, OHP folije ...). Gigabajt
(!) pomnilnika , 466-MHz procesor in 40 GB
trdega diska že spada v standardno opremo, ki skrbi za brezhibno in hitro delovanje
aparata. Ob taki strojni podpori se ni bati,
da bi preobremenili aparat v smislu števila ali
zahtevnosti poslov, ki jih izvajamo. Dodatna
PCL in PostScript 3 krmilnika za tiskanje pa
omogočata izbiro pravega krmilnika glede
na zahtevnost tiskanja in seveda omogočata
priključitev aparata tudi na sisteme Mac OS,
Unix, Linux ipd. Še vedno nič posebnega
pravite. Prav. Mrežno skeniranje je možno izvajati preko/na eMail, FTP, HDD, iFax, SMB
v formatih JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF,
www.racunalniske-novice.com

Prave odlike bizhuba C250 se bodo pokazale na koncu meseca, ko bomo delali obračun
stroškov. Ločeno obračunavanje ČB in
barvnih izpisov je pravi odgovor. Potrebujete
ČB aparat? Ni problema, z bizhubom C250
bomo delali z enakimi stroški kot pri klasičnem ČB aparatu. Barvni aparat? Spet ni
problema. Bizhub C250 nudi cenejši izpis
kot klasični barvni aparat. Vse to mu omogoča edinstven Simitri polimeriziran toner.
Prednost Simitri tonerja je v tem, da so delci
tonerja enakomerne oblike in za polo-vico
manjši kot pri klasičnem tonerju. Na ta način, so pri KONICA MINOLTI dosegli, da je
nanos tonerja na papir bolj enakomeren in
v tanjšem nanosu. To pripelje do bolj ostre
slike in 30 odstotkov manjše porabe tonerja.
Bizhub C250 torej izpisuje ceneje kot katerikoli barvni aparat.
Je vprašanje, ali si lahko privoščimo barvni
večopravilni aparat na mestu? Vprašanje je,
ali si lahko privoščimo ogromne stroške vsak
mesec, ko aparata bizhub C250 ne uporabljamo. Razloga za zadrego ni več, ko stranki
kažemo ponudbo ali katalog, natisnjen na
ČB tiskalniku. Dejstvo je, da si lahko sedaj
vsi privoščijo barvne izpise in barvni večopravilni aparat KONICA MINOLTA bizhub C250.
Pri podjetju KONICA MINOLTA d.o.o. na
Vodovodni 101 v Ljubljani so za vse tiste, ki se
bodo do konca leta oglasili pri njih in si bizhub
C250 ogledali ter kupili, pripravili še posebno
presenečenje. Torej, pot pod noge.
P.S.: Tudi če si boste aparat samo ogledali,
ne boste razočarani.
(P.R.)
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