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PREDSTAVITEV

Kyocera Mita z novima namiznima tiskalnikoma A4

Tiho, hitro in varčno namizno tiskanje
..Nova izdelka Kyocera Mita FS-1120D in FS-1320D (zamenjavi za FS-1100 in FS-1300D) ob drugih pomembnih izboljšavah prinašata
višjo hitrost tiskanja, ki zdaj dosega 30 oziroma 35 strani na minuto..

delom – bobnu, razvijalcu in drugim – še ni iztekla življenjska doba. Drug
pomemben razlog za višje stroške je prekomerno enostransko tiskanje.
Organizacije lahko ustvarijo občutne prihranke pri stroških, papirju in
prostoru za arhiviranje samo s tem, da v celotni pisarni za privzet način tiskanja vklopijo obojestransko tiskanje.
Kyocerini novi tiskalniki so standardno opremljeni z možnostjo
obojestranskega tiskanja in Kyocerino priznano tehnologijo ECOSYS, ki
s pomočjo dolgotrajnih komponent zagotavljajo izredno nizke stroške
na stran. Izjemna trajnost komponent znižuje na minimum število delov, ki jih je treba zamenjati v življenjski dobi tiskalnika, ter tako zniža
stroške in izboljša zanesljivost delovanja.

Prilagodljive možnosti dela s papirjem
FS-1120D

KYOCERA MITA je predstavila naslednika dveh priljubljenih namiznih tiskalnikov in sicer modela FS-1120D in FS-1320D. Že cenejši model FS-1120D
odslej standardno nudi možnost obojestranskega tiskanja in večnamenski
pladenj za 50 listov, ki poveča skupni prostor za papir na 550 listov.
Nova Kyocerina tiskalnika sta idealni rešitvi za obremenjena delovna
okolja v hotelih, potovalnih agencijah, letališčih in zdravstvenih ustanovah, ki potrebujejo hiter izpis dokumentov na zanesljivih in tihih tiskalnikih, ki ne zavzamejo veliko prostora na mizi. Ob visoki hitrosti tiskanja ju
odlikuje tudi nadzorna plošča z osvetlitvijo LED, ki nudi uporabnikom razumljive informacije in obvestila o delovanju naprave, ki omogočajo
hitro ukrepanje, kadar je to potrebno. Z aktivacijo tiskanja pri polovični
hitrosti v Kyocerinem gonilniku KX lahko regulirajo glasnost tiskanja in
izkoristijo prednosti izredno tihega delovanja.

V manjših organizacijah morajo tudi namizni tiskalniki, ki so običajno zasnovani za manjša, ad hoc opravila, občasno opraviti obsežnejša tiskanja, lahko
tudi na različnih vrstah papirja. S tiskalnikom FS-1120D in FS-1320D, ki imata
prostor za največ 550 oziroma 800 listov, je zato mogoče tiskati iz treh ali štirih
različnih virov na papir do teže 220 g/m2. Prav tako je podprto tiskanje na papir A6, kar je idealno za tiskanje receptov v zdravstvenih ustanovah.
»FS-1120D in FS-1320D nudita hitro, tiho in zanesljivo delovanje, kar so
najpomembnejše lastnosti namizne naprave. Kljub temu nudita dovolj prostora za papir za večja tiskalniška opravila v zelo obremenjenih delovnih okoljih.
S pomočjo našega koncepta ECOSYS lahko uporabniki znižajo stroške tiskanja na stran in koristijo okolju prijazno tehnologijo, po katerih slovi Kyocera,« je
povedala Maki Nagao, vodja izdelkov pri Kyocera Mita Europe.
Tiskalnika FS-1120D in FS-1320D sta na voljo pri podjetju Xenon forte za
239,90 evrov oziroma 323,90 evrov. 
(P.R.)

Stroškovno ugodno namizno tiskanje
Negotove gospodarske razmere so mnoga podjetja prisilila, da preučijo in
pregledajo svoje stroške. Zelo pogosto so ti pregledi odkrili nepotrebne
izdatke ravno na področju tiskanja, kar je lahko posledica nujnosti zamenjave celotne kartuše, če se izprazni toner, kljub temu da se vsem njenim
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