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PREDSTAVITEV

Gel tehnologija

Inovacija barvnega tiskanja
..RICOH, cenjen proizvajalec večnamenskih naprav ter zmogljivih laserskih tiskalnikov, predstavlja izboljšano inovativno tehnologijo
GelSprinter in GEL JET, ki je novost v svetovnem merilu..

GelSprinter in GEL JET tehnologijo odlikuje hitro
sušenje, je vodo odporna in manj občutljiva na
sončne žarke. Gel tehnologijo uvrščajo med inkjet
in lasersko tehnologijo. Po delovanju je nadgradnja inkjet-a, po stroških in hitrostih je bližje laserski
tehnologiji. Barve v stiku s papirjem zakrknejo,
česar posledica je kvaliteta izpisa. Hitro sušenje
barv omogoča obojestransko tiskanje. Barve so
odporne na vodo in UV žarke. 3,23 cm širine glave
omogoča manj prehodov in večjo hitrost.
384 barvnih šob za eno barvo (CYMK) omogoča
visoko kakovost izpisa. M-dot tehnologija
preprečuje lepljivost barv. Ekonomična izraba
barv zaradi ločenih barv (CYMK)
Gel tehnologija omogoča kvaliteto tiskanja na
običajen papir. Visok obseg barvnega spektra
pa ločljivost 3.600 X 1.200 dpi.
Modela RICOH Aficio GXe3300N in GXe3350N
predstavljata novost v segmentu GEL tiskalnikov.

Poleg produktivnosti in stroškovne učinkovitosti
pa so pri podjetju RICOH poskrbeli tudi za uporabniku prijazno uporabo in ravnanje s tiskalnikom. Inštalacija je hitra in preprosta, upravljanje s tiskalnikom pa enostavno - menjava papirja
ter kartuš se enostavno opravi s sprednje strani
in je popolnoma nezahtevna. Poleg naštetih izrednih lastnosti so pri RICOH-u poskrbeli še za
uporabniku prijazen način uporabe tiskalnika RPCS tiskalniški jezik, ki povsem poenostavi delo. Z enostavnim klikom na prednastavljeno
nastavitev je uporabniku prihranjeno zamudno
obkljukavanje razno raznih nastavitev. Aficio
GXe3350N pa ima še dodaten PCL gonilnik.

Z uporabo nastavitve ECOnomy Color so stroški
barvnih izpisov ekvivalentni stroškom, ki nastajajo pri črno-belih izpisih. S to nastavitvijo tiskalnik
razloči med besedilom in slikami znotraj istega
dokumenta. Medtem ko je besedilo natisnjeno
pri normalni kvaliteti, se količina nanešene barve
pri slikah zmanjša tudi do 50 %. Za razliko od
tradicionalne nastavitve »osnutek« (ang. draft) pri
inkjet tehnilogiji, ECOnomy Color nastavitev zagotavlja ostro in jasno natisnjeno besedilo z resolucijo do 1.200 dpi (razlika med tiskanjem pri navadnih nastavitvah in v ECOnomy Color nastavitvi je jasno prikazana v priloženih dokumentih).
Uvaja tudi nov razred pri A3 tiskalnikih, kjer nima
konkurence. Vsi, ki so si želeli A3 format barvno
tiskati, so do sedaj potrebovali vsaj 1.000 EUR.
RICOH Aficio GX7000 pa je naprava, ki omogoča
hitro črno-belo (29 strani/min) ter barvno (29
strani/min). Tiskalnik je zmogljiv in hiter.
Stroški črno-belega izpisa znašajo en evrocent
brez DDV, barvnega izpisa pa 14 evrocentov brez
DDV. Naprava omogoča tri načine izpisovanja.
Pri varčevalnem načinu strošek izpisa pade pod
štiri evrocente brez DDV - za barvno stran. Pri Vibor, d. o. o., so nam razložili, da je strošek izpisa
odvisen predvsem od tega, kaj in koliko tiskamo, zato jih povprašajte o vašem dejanskem
predvidenem strošku izpisa.
Do konca septembra pa Vibor, d. o. o., pripravlja poletne akcije in promocije GEL tiskalnikov.
Več pa na spletni strani www.geltiskalnik.si in
www.vibor.si . 
(P.R.)
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