PREDSTAVITEV

Originali, cenejši od ponaredkov
..Epson predstavlja ¨D¨ serijo tiskalnikov in ¨DX¨ serijo
multifunkcijskih naprav, namenjenih uporabnikom, ki želijo visoko
kvaliteto tiskanja, skeniranja in kopiranja ob nizkih stroških
uporabe..
EPSON je letošnjo pomlad kot prvi predstavil tiskalnike s pigmentnimi črnili, katerih izpis odlikuje trajnost in obstojnost. Na
navadnem, pisarniškem papirju lahko pričakujemo, da se bo
natisnjeno (brez bledenja) ohranilo 80 let, kljub izpostavljenosti
lučem, dnevni svetlobi ali sončni svetlobi. Kot prvo črnilo na trgu
je DURA BRITE tudi odporno na vse vrste vlage; izpis na navadnem ali foto papirju popolnoma kljubuje tudi polivanju z vodo
(praktično za družine z malimi otroki). ¨C¨ generacija tiskalnikov
(C66, C86) in multifunkcijskih naprav (CX3650) EPSON je dobila
mlajše ¨D brate¨. Ne le lasersko natančen izpis na navadnem in
čudovite fotografije na foto papirju, tudi obstojnost natisnjenih
dokumentov je od prejšnjih modelov (80) izboljšana na deklariranih 100 let. Bojazen pred bledenjem vaše porjavelosti na
dopustniški fotografiji je torej odveč. DURA BRITE Ultra, črnila,
ki jih uporabljajo tiskalniki in multifunkcijske naprave D serije,
odpirajo novo cenovno poglavje v tiskanju.
Izpostaviti velja ekonomično, praktično in lično vse-v-enem napravo EPSON Stylus DX3850, narejeno za vedno premajhne
mize doma ali v pisarni. Tiskalnik, čitalnik (skener) in fotokopirni
stroj so združeni v kompaktnem ohišju in bodo suvereno služili
tako zaposlenemu uslužbencu, direktorju kot študentu ali dijaku
za ¨samo¨ seminarske naloge.

arhiviramo nekaj albumov dopustniških fotografij. Kot samostojno
enoto lahko DX3850 uporabljamo brez priklopa računalnika kot
fotokopirni stroj za črno fotokopiranje ali kot napravo za barvno
fotokopiranje.

Uporabnika navduši kvaliteten in natančen tisk na navadnem
papirju in fotografije, kakršne smo pred nedavnim tiskali samo na
boljših foto tiskalnikih. Dokumente, gradivo z interneta, dopise,
seminarske naloge, poročila ali fotografije bomo z lahkoto natisnili s pomočjo preglednega in všečnega uporabniškega vmesnika. Kar posebej navdušuje pri Epson tiskalnikih je dejstvo, da
tiskalnik, kakršnega smo postavili na mizo, tiska tako fotografije,
dokumente, zapiske ali strani z interneta. Edino, kar se od nas kot
uporabnika pričakuje, je vstavitev papirja in klik v nastavitvah.
Epson Stylus D68, Stylus D88, Stylus Photo DX3850, Stylus
Photo DX4250, Stylus Photo DX4850 so tiskalniki in multifunkcijske naprave, ki na policah sicer ne bodo med najcenejšimi.
Zagotovo pa bo tiskanje z njimi najcenejše, saj cena originalnih
črnil zanje ne bo presegla dveh tisočakov za vsako od štirih ločenih kartuš. Ko se boste naslednjič odločali za nakup tiskalnika ali
multifunkcijske enote, vzemite v zakup ceno izpisane strani. In v
trgovini se ne pozabite ustaviti pri EPSON-ovi polici.
(P.R.)

Optični del ¨troživke¨ z lahkoto nadzorujemo preko ¨Smart
panela¨, programa (recimo mu tako), ki omogoča enostavno
uporabo tudi manj veščim uporabnikom. Z enim samim klikom
lahko dokument odčitamo in pripravimo za pošiljanje po elektronski pošti ali faksu (v primeru, da imate na računalniku nameščen
program za pošiljanje in sprejemanje faksov). Z malo truda tudi
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