PREDSTAVITEV

Lexmark z novimi barvnimi laserji
..Lexmark je predstavil cenovno ugodne barvne laserske rešitve
za manjša in srednje velika podjetja..

Lexmark International je predstavil novo družino barvnih laserskih
tiskalnikov, ki postavljajo nove standarde v zmogljivostih tiskalniških
rešitev za majhna in srednja podjetja. Novo serijo C52x, ki zmore v
enem prehodu natisniti do 19 barvnih ali črno-belih strani, odlikuje
nov kompakten dizajn ter nov nadzorni panel z LCD zaslonom. Pri
nas bodo novi tiskalniki na voljo v drugi polovici novembra, najcenejši model pa bo mrežni barvni tiskalnik Lexmark C522n, ki mu je
distributer določil ceno 159.900 slovenskih tolarjev.

zmogljivejša elektronika. Sicer pa zmore tiskalniški mehanizem
tiskati v največji ločljivosti 4.800 dpi Color Quality s programskim
prilagojevalnikom oziroma v strojni ločljivosti 1.200*1.200 pik na
palec. Standardno je vgrajenega 128 MB delovnega pomnilnika, ki
ga je mogoče nadgraditi na do 640 megabajtov, tiskalniški proce-

"Družina Lexmarkovih tiskalnikov C52x je nastala kot odgovor na
potrebe majhnih in srednjih podjetij, ki od tiskalnikov pričakujejo
čimboljšo zmogljivost in čim kompaktnejšo obliko; oboje po dostopni ceni," je povedal Paul Rooke, Lexmarkov izvršni podpredsednik
in predsednik divizije tiskalniških rešitev in storitev. Družino C52x so
pri Lexmarku pripravili predvsem zato, ker tudi mala in srednja podjetja želijo tiskalnike, ki ne zavzamejo preveč prostora in ki so kljub
majhnosti po zmogljivosti primerljivi s tiskalniki za velika podjetja.
Družino barvnih laserskih tiskalnikov C52x sestavlja več modelov,
ki se razlikujejo v kombinacijah - vgrajena mrežna podpora, dodatni 500-listni predal za papir, enota za obojestransko tiskanje,

sor bije s taktom 312 do 500-krat na sekundo. Menjava tonerjev je
po zaslugi grafičnega prikaza "show-me" preprostejša kot kdajkoli,
podobno enostavno pa je tudi tiskanje nalepk, pisemskih ovojnic ali
drugih nestandardnih dokumentov. Na novo je razvito tudi barvilo
tonerjev, ki s široko paleto barv tiskajo žive slike, zagotavljajo odlično ostrino in prikažejo tudi najbolj drobne detajle.
Lexmarkova tehnologija ColorCare omogoča boljši nadzor nad
stroški tiskanja s pomočjo večstopenjskega orodja ColoorSaver za
varčno rabo tonerja, s funkcijo odobritve, ki jo tiskalnik zahteva za
barvno tiskanje, ter z oceno stroškov barvnega tiskanja za stran.
Lexmarkov tiskalnik C524n omogoča tudi kalibracijo barv po pantonski lestvici in je tako namenjen za nadzor in korekcijo barvnih
izvlečkov pred tiskom.
(P.R.)
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