PREDSTAVITEV

Lexmarkovi novi
»ta mali in ta luštni«
..Celostno prenovo je po seriji tiskalnikov T in C
doživela še Lexmarkova serija E..
Nova serija ima precej izboljšano tiskanje najmanjših podrobnosti, ki je opazna predsvem
kot izboljšana ostrina pri tiskanju drobnejših
besedil. Tudi gonilniki so dobili prijaznejše in na
novo grafično obdelane izbirne menije. Gonilniki
že podpirajo prihajajoče 64-bitne operacijske
sisteme (MS Windows), vse različice pa imajo
vgrajen tudi PS3 tiskalniški prevajalnik.
Medtem, ko nova serija E34x k nam šele prihaja,
na oni strani Atlantika že pobira nagrade. Tako
sta kar dva predstavnika serije E že bila označena z oznako "zelo priporočamo", ki jo je podelil neodvisni ameriški testni laboratorij (Buyers
Laboratory - www.buyerslab.com). Omenjeno
oceno, ki je po lestvici ocenjevanja najvišja možna ocena pri testiranju, sta si prislužila črnobela
laserska tiskalnika E240 in E342n. Vsekakor
lepa popotnica za prodajo Lexmarkovih novincev
na slovenskem trgu.
(P.R.)
"S svojimi kompaktnimi dimenzijami in robustnim designom so
novi tiskalniki serije E natanko tisto, kar iščejo majhna in srednja
podjetja. Po zmogljivosti in opremljenosti segajo razred višje,
cenovno pa so še vedno eni najbolj dostopnih laserskih tiskalnikov," je ob predstavitvi laserskih tiskalnikov serije E povedal Paul
Rooke, Lexmarkov izvršni podpredsednik in predsednik divizije
tiskalniških rešitev in storitev.
Nova Lexmarkova linija črno-belih laserskih tiskalnikov prinaša
odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Odlikuje jih svež in
kompakten design ohišja v črno srebrni barvi, ki je nadgradnja
obstoječe serije E. Od prenovljenih vizuelnih elementov še najbolj izstopa nov nadzorni panel z dvovrstičnim LCD zaslonom, ki
uporabniku nudi karseda enostavno upravljanje s tiskalnikom in
tako še nadgrajuje uporabniško izkušnjo.
V novi seriji so na voljo tri različice tiskalnikov, vsi zmorejo natisniti
do 28 strani na minuto, prvo stran natisnejo že v 7,5 sekunde in
tiskajo s pravo ločljivostjo 1.200*1.200 dpi oziroma 2.400 dpi
IQ. Standardno imajo vgrajenih 32 megazlogov pomnilnika, ki
je razširljiv do 128 MB. Razširjen je tudi nabor tonerjev, poleg
obeh s kapaciteto 1.500 in 2.500 natisnjenih strani si je mogoče
omisliti tudi takšnega, ki zmore natisniti 6.000 strani. Vsi so
opremljeni vzporenim in USB vmesnikom, dodatna oznaka "n"
pa izdaja mrežne različice tiskalnikov (network), oznaka "t" pa
pomeni dodatni 550-listni predal za papir (tray).
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