PREDSTAVITEV

Lexmark z novimi
tiskalniškimi rešitvami
..Lexark je predstavil novo »T« družino tiskalnikov za
podjetja in večje organizacije..
Segment srednje velikih laserskih tiskalnikov s hitrostjo tiska
31+ trenutno beleži največji pozitivni skok v povpraševanju. IDC
napoveduje v naslednjih letih v zahodni Evropi 27-odstotno rast
trga, v srednji Evropi in v regiji EMEA pa celo 48-odstotno rast.
Lexmark je v tem segmentu predstavil popolnoma novo T64X
serijo tiskalnikov. Enostavnejše, naprednejše in varnejše upravljanje tiskalniških opravil ter varovanje zaupnih dokumentov so
skupni imenovalec novih tiskalnikov.
Tri nove osnove tiskalnikov, imenovane T640, T642 in T644
zmorejo natisniti od 33 do 48 strani na minuto, pri čemer se prva
stran natisne že v šestih sekundah, za kar poskrbijo vgrajeni
procesorji z urnim taktom do 400 do 533 MHz, ki so pri delu
podprti s 64 do 128 MB delovnim pomnilnikom. Novi tiskalniški
mehanizem in zmogljivejša elektronika poskrbita, da zmore nova T
serija tiskati vse do ločljivosti
2.400 (IQ) pik na palec. Znižal
se je tudi čas hladnega zagona
tiskalnika, ki zdaj znaša vsega
25,5 sekunde (podatek velja
za model T640).
Na novo ukrojenem dvobarvnem
ohišju je najprej opaziti novo
nadzorno ploščo, ki je vsebuje
štirivrstični LCD zaslon, osrednje
smerne gumbe, numerično
tipkovnico in vmesnik za neposredno tiskanje dokumentov tipa
PDF/JPG/TIFF/GIF iz USB pomnilniških diskov. Serija T omogoča
napredne storitve, povezane s
tiskanjem zaupnih dokumentov z
vnosom PIN kode, neposrednim
"drag-and-print" tiskanjem slikovnih datotek in PDF dokumentov ter
napredne storitve za distribucijo in
varovanje tiskalniških opravil. Napredna tehnologija
ImageQuick omogoča
poleg neposrednega
tiskanja tudi tiskanje
spletnih strani in gnezdenih
PDF dokumentov po v naprej
določenem urniku.
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Poleg osnovnih modelov so na voljo tudi mrežne različice, različice z vgrajeno enoto za dvostransko tiskanje, dodani predali
(največji za 2.000 listov) ter večnamenski podajalci ter zlagalniki,
spenjači, večopravilno enoto za kopiranje in skeniranje dokumentov … Ena največjih prednosti Lexmarkovih tiskalnikov serije T je
v tem, da raste skupaj z organizacijo in se prilagaja spremenjenim
potrebam in zahtevam uporabnikov.
Alterna Intertrade je ponudbo nove serije Lexmark T64x razširila še
z dodatnimi nakupnimi, jamstvenimi in servisnimi paketi.
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