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PREDSTAVITEV

Lexmark

Kaj danes dobite za en cent?
..Tiskanje dokumentov. V barvah. Vsestransko in cenovno ugodno. Na brizgalnih tiskalnikih. Ne verjamete? Ni mogoče? Je - z novimi
profesionalnimi večopravilnimi tiskalniki Lexmark Pro strošek izpisane strani znaša le cent..

Pri Lexmarku z novo serijo profesionalnih brizgalnih tiskalnikov, ki so namenjeni zahtevnejšim
pisarniškim okoljem ter domačim uporabnikom,
dokazujejo, da so tudi brizgalniki lahko še kako
učinkoviti. Ker se učinkovitost v očeh uporabnikov
najpogosteje meri skozi denarnico, naj že takoj
zapišemo nekaj dejstev - cena izpisa črno-bele
strani po standardu ISO/IEC 24711 znaša manj kot
evro cent, seveda z vštetim DDV in ob uporabi
originalnih kartuš proizvajalca. Pri tem so novi Lexmarkovi večopravilneži iz serije Pro v povprečju
okoli sedemkrat cenejši od konkurentov.

Kartuše uspeha
Pri Lexmarku so s predstavitvijo kartuš z večjo
vsebnostjo črnila ubili več muh na en mah. Nove
XL-kartuše tako zmorejo bistveno večje količine
izpisov, s črno barvo 510 strani, z roza, modro ter
rumeno pa kar 600 strani. XL-kartuše z večjo
vsebnostjo črnila ponujajo do trikrat daljšo avtonomijo delovanja od navadnih, zaradi manj
pogostih menjav pa pomembno prispevajo tudi
k manjšemu onesnaževanju okolja. Najlepši podatek o kartušah smo prihranili za konec. Za ceno
gre. Prek spleta je moč Lexmarkove barvne XLkartuše naročiti že za 15,9 evra (cena z DDV), XLkartuša s črno barvo pa velja vsega 4,8 evra, pa
tudi v to ceno je že vštet DDV.

Očarljive zmogljivosti
Večopravilni napravi Lexmark Pro805 in Pro905
tiskajo v ločljivosti 4.800 x 1.200 dpi v barvah in
dosegajo hitrost izpisa do 30 strani v minuti (v
ČB načinu pa do 33 strani/minuto), zato jima še
kako prav prideta 150- ali 300-listni podajalnik
papirja, ki sta del standardne opreme (odvisno
od modela). Oba Lexmarka seveda omogočata
tudi optični zajem (skeniranje) dokumentov v
ločljivostih do 4.800 x 1.200 dpi ter z 48-bitno
globino barv, seveda ne manjka možnost
hitrega kopiranja dokumentov. Model Pro905
pa je opremljen še z vmesnikom, ki omogoča
pošiljanje in sprejemanje faksov.

Lepa in pametna
Med novimi funkcijami brizgalnikov prevladuje
pametni uporabniški vmesnik, ki izkorišča vse
prednosti na dotik občutljivega zaslona,
tiskalniški sistem Vizix, brezžična povezljivost po
www.racunalniske-novice.com

standardu N, varčni eko-način ter možnost skeniranja poslovnih vizitk. Pika na »i« pa je povezava s spletom, ki upravljanje tiskalnikov dvigne
na nov nivo. Lexmarka Pro905 in Pro805 sta
opremljena s povezljivostjo s spletom, prebiranje informacij pa je mogoče na preglednem 4,3palčnem zaslonu LCD, ki je za lažje upravljanje
še občutljiv na dotik. Vgrajen intuitivni sistem
myTouch je del pametne elektronike in
omogoča nadvse enostavno upravljanje z
napravo prek ikon in gumbov na zaslonu. Navigacija ter izbira posameznih funkcij sta zdaj
bistveno preglednejši in natančnejši, kar
omogoča hitrejše delo z napravami.

Varčna in skrbna
Skrb za okolje je za Lexmark zelo pomembna,
zato sta večfunkcijski napravi opremljeni tudi
z vrsto ekoloških rešitev, med katerimi seveda
prednjači t. i. eko-način. Ta uporabnikom
omogoča, da samo s pritiskom na eno tipko
omogočijo samodejno obojestransko tiskanje, kopiranje in/ali skeniranje dokumentov ter
tako prepolovijo porabo papirja. Eko-način

skrbi tudi za nizko porabo energije pri vseh
tiskalniških opravilih in v stanju mirovanja/
pripravljenosti posamezne naprave. Nova
Lexmarka kot že rečeno odlikuje izjemno majhna poraba črnila, model Pro805 pa je na tem
področju najboljši, saj dosega stroške izpisa
ČB-strani formata A4 vsega 0,7 evro centa ob
standardni pokritosti.
Prodajalci Lexmarkova profesionalna brizgalnika cenijo na 299 evrov (model Pro805) oziroma
399 evrov (model Pro905). Ob registraciji
večopravilne naprave na Lexmarkovem portalu
pa vam proizvajalec prizna tudi petletno garancijo. Potrebujete še dodaten argument?  (P.R.)
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