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PREDSTAVITEV

Epson B-310N in B-510DN

Epson / tiskalnik = zmogljivost / €
..Ko pride čas za nakup novega tiskalnika nas zanima le razmerje med ceno in zmogljivostjo. To razmerje variira, pri Epsonu pa so prepričani,
da je za modela B-310N in Epson B-510DN precej ugodno..

B-310N in B-510DN
• Tehnologija Micro Piezo
• Nizki stroški na stran
• Podpora za omrežje
• Barvni tisk za ceno črno-belega
• Nadzorna plošča z zaslonom LCD • Velika zmogljivost papirja

Se lahko zanesemo na tiskalnik?
Čas prekinitve delovanja lahko zahvaljujoč mesečnemu ciklu do 10.000 (B310N) oziroma 20.000 (B-510DN) strani skrajšamo, zaradi tiskalne glave Micro Piezo, ki ima življenjsko dobo tako dolgo kot tiskalnik in zelo močnemu
mehanizmu za podajanje papirja. Samodejni sistem za preverjanje šob
ohranja tiskalno glavo čisto, da je kakovost tiskanja vedno kar največja.
Tehnologija Micro Piezo omogoča tudi tiskanje z zelo majhno porabo
energije. Tako bomo lahko zmanjšali svoj vpliv na okolje in svoj račun
za električno energijo.
Epson B-310N - visok izkoristek do 3.000
strani črno-belo in 3.500 strani v barvah

Hitro in zanesljivo tiskanje obeh predstavljenih poslovnih Epson brizgalnih tiskalnikov je tako izjemno, da se lahko kosa z mnogimi laserskimi
tiskalniki, vendar za ceno obratovanja, ki ustreza našim zahtevam.
Tako Epson B-510DN kot tudi Epson B-310N odlikujeta visoka zmogljivost
ter zanesljivo tiskanje za naše poslovanje. S hitrostmi do 37 strani na minuto povečamo produktivnost, hkrati pa uživamo v prilagodljivosti medijev
in zanesljivosti. Epsonov poslovni brizgalni tiskalnik B-510DN lahko prilagodimo potrebam poslovanja, vključno s pisarno, maloprodajo, majhnimi
trgovinami, medicinskim in izobraževalnim okoljem.

Produktivnost je vrlina
Med tem, ko model B-310N nudi visok izkoristek do 3.000 strani črnobelo in 3.500 strani v barvah, bo naprednejši model B-510DN zlahka
ustregel tudi do 8.000 strani črno-belo in 7.000 strani v barvah. Oba
modela zmoreta obsežno rokovanje z mediji za tiskanje s standardno
zmogljivostjo 650 listov, posedujeta dva vira papirja in samodejno
obračanje papirja.
Tiskalnika si lahko z drugimi člani delovne skupine delite prek omrežja,
zaradi česar bo delo hitro in racionalno. S kompletom kartuš standardne
zmogljivosti, ki je priložen v škatli, bomo takoj pripravljeni za poslovanje.
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Računalniške novice

Epson B510-DN - Združite čudovite barve in besedilo poslovne kakovosti za
isto ceno/stran kot pri črno-belem laserskem tiskalniku.

Obsežna podpora medijev
Tiskamo lahko na vrsto različnih medijev in velikosti papirja, vključno s
pisemsko glavo, običajnimi in recikliranimi ovojnicami.
Idealen je tudi za hitro, jasno besedilo ali visokokakovostne marketinške
materiale v barvah.
S pigmentnimi črnili Epson DURABrite Ultra je zagotovljena kakovost
barvnega in črno-belega tiskanja tudi na navadnem papirju. Hitro sušeč in
obstojen tisk, odporen na vodo in razmazovanje zaradi edinstvenega
smolnega premaza črnila.
Oba zmogljivca ustrezata strogim smernicam Evropske komisije ENERGY
STAR, predvsem z znatnim zmanjševanjem porabe elektrike, kar prihrani
energijo in denar ter varuje okolje, ne da bi zato trpela kakovost. Zeleno je
in, vseeno pa želimo poleg odgovornosti do narave poskrbeti tudi za
odgovornost do naše denarnice in v končni fazi – naše uspešnosti. Previdno ravnotežje lahko rečemo da drži prav opisana serija tiskalnikov.  (P. R.)
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