PREDSTAVITEV

Casiov pomočnik pri tiskanju
nalepk in medijev
..Casiovi inženirji ne počivajo. Tokrat so se odločili združiti dva podobna
svetova, kar jim je, sodeč po tiskalniku Casio CW-L300, tudi uspelo.
Hibrid namreč svoje delo izvrstno opravlja..
Tiskalnik Casio CW-L300 za marsikaterega domačega uporabnika, tajnico ali skladiščnika predstavlja idealno rešitev, saj ubije dve
muhi na en mah. Prilagodljiv tiskalnik je namreč kombinacija tiskalnika nalepk in tiskalnika cedejev. Zahvaljujoč sistemu termalnega
tiskanja lahko Casiov pomočnik hitro opremi cedeje in devedeje
z lično izpisanimi naslovi (vsi "kracači" si lahko sedaj oddahnete),
primeren pa je tudi za tisk nalepk - pozna kar namreč pet različnih
širin tiska, tako da je združljiv z večino nalepk na tržišču. Uporaba
termalnega tiska prinaša veliko prednosti - npr. odpade potreba
po "sušenju" ploščkov oziroma nalepk, pa tudi natiskani sloj se ne
"odlepi". Ločljivost tiska znaša 200 dpi, kar zadostuje za večino potreb pri arhiviranju. Natisljivo območje meri 74*16 milimetrov - torej
skoraj do roba ploščka, tiskalnik pa v sekundi natisne dobrih 9 mm
ploščka, oziroma 6,3 mm nalepke.
Ko se Casio CW-L300 obnaša kot tiskalnik nalepk, si je sposoben zapomniti
do 2.000 znakov dolge vnose, podpira pa tisk na nalepke širin 6, 9, 12, 18
ter 24 mm. Hvalevreden je tudi dodatek,
ki nalepke "nareže", tako da jih lažje odlepimo
(mučno iskanje začetka nalepke tako odpade).
Med pluse tiskalnika vsekakor štejemo tudi izpis
EAN kod, česar bodo veseli vsi manjši trgovci, še posebej, ko bo
potrebna dvojna označitev cen izdelkov (SIT/EURO).
Zanimiva rešitev je vgrajena QWERTY tipkovnica (tako tiskalnika
ni potrebno povezati z osebnim ali prenosnim računalnikom, za
kar sicer služi USB vmesnik), ki omogoča hiter vnos želenega
teksta (spomin do 4.000 znakov), ki se tudi prikaže na vgrajenem
LCD zaslonu. Le-ta je večvrstični in odlično pregleden, meniji so
večjezični (jasno, slovenščine ni med 14 drugimi jeziki) in logično
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razporejeni, tako da lahko manjša opravila postorimo zelo hitro.
Tipkovnica s sicer nekoliko majhnimi črkovnimi tipkami premore
kar 71 le-teh, so pa tudi uporabno razporejene. Pohvaliti moramo
še možnost izbire stila in oblike pisav ter logotipov neposredno
z uporabo namenskih tipk na tipkovnici. Casiovi inženirji so v
CW-L300 vgradili tudi nekaj spomina, za kar smo jim nadvse
hvaležni. Tako si mala zverinica zlahka zapomni nekaj predlog, ki
jih pogosto tiskamo, kar še dodatno pripomore k hitremu delu.
V spominu smo poleg pogostih simbolov našli tudi cel kup lepih
ilustracij, s katerimi še popestrimo videz naših ploščkov. Podjetja
se zagotovo ne bodo sramovala takšnih izdelkov pošiljati svojim
poslovnim partnerjem.
Tiskalniku lahko električno energijo dostavlja priloženi adapter,
inženirji pa so v njegovem ohišju našli prostor za osem AA baterij,
s pomočjo katerih se Casio CW-L300 prelevi v pravcatega terenskega delavca.
Gonilniki in priloženo programje za prosto kreiranje dizajna ploščkov delujejo v vseh Microsoft Windows operacijskih sistemih
od različice 98 dalje. Tudi programska oprema je na nivoju, saj
omogoča hitro in enostavno urejanje tekstovnega in slikovnega
gradiva, nekaj že vgrajenih predlog pa je uporabniku v veliko pomoč. Naprava, ki meri 25*21*9 centimetrov, tehta slab kilogram
in pol, tako da težav s prenosljivostjo ni. Kupec v paketu dobi še
USB kabel (dolžina 1,8 metra) za priklop na računalnik, kaseto s
trakom ter obsežno knjigo z navodili.
Novi Casio CW-L300 že prodaja podjetje TOBO'S iz Ljubljane.
Dodatne informacije nudijo na telefonski številki 01/433 84 26,
velja pa si ogledati tudi njihovo spletno stran, ki jo najdete na
www.tobos.si.
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