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PREDSTAVITEV

RICOH MPC2050AD/MPC2550AD

Barvna touch screen zmogljivca
..RICOH, vodilni svetovni ponudnik rešitev za obdelavo dokumentov, predstavlja novo serijo MPC2050AD/MPC2550AD – ponujajo
tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje pri isti hitrosti kot črno-bele naprave in tudi cene so na ravni črno-belih naprav..

RICOH predstavlja najnovejšo serijo
M P C 2050AD/M P C 2 550AD,
barvne A3 multifunkcijske naprave, ki tiskajo/kopirajo z 20 in
25 stranmi na minuto, in sicer
črno-belo in barvno. Vsi
predstavniki že v osnovni raz
ličici ponujajo mrežno obojestranko tiskanje in mrežno obojestransko skeniranje. Hitrost
skeniranja je zavidljivih 41
strani na minuto. V 26 sekundah so vse naprave pripravljene za posel. Uporabniki lahko pričakujejo prvo
stran v manj kot sedmih sekundah. Z maksimalni kapaciteto 1.600 listov RICOH
Aficio MPC2030AD in MPC2530AD garantirata neprekinjeno delovanje. Poleg vsega pa 100-listni avtomatski
podajalec papirja omogoča
hitro kopiranje, tiskanje ali faksiranje. Te naprave lahko
nadgradite s finišerjem, ki vam
bo vse dokumente tudi spel
oziroma naredil luknje, tako da
boste vse dokumente lahko takoj vložili v fascikel.
Inovativen na dotik odziven
barvni zaslon pa zelo olajša
upravljanje s napravo, predvsem pri
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Računalniške novice

pošiljanju
direktne e-pošte
uporabniku. E-kurir je funkcija, ki nam omogoča
direktno skeniranje na elektronsko pošto, direktno v mapo računalnika. Priložena brezplačna
programska oprema DeskTopBinder vam omogoča arhiviranje dokumentov in neposredno tiskanje oziroma skeniranje v program. Kolikor se
naprava nadgradi, lahko vgrajen trdi disk uporabite kot »document server«
Trg barvnih večnamenskih naprav je v zadnjem

času najhitreje rastoč. RICOH je s serijo MPC2050AD/MPC2550AD zopet pred konkurenco. Pri A3 večnamenskih napravah je bila
do sedaj večinoma problematična
cena naprave, saj so se cene gibale
nad 3.000 EUR. RICOH pa predstavlja novo serijo, ki dopolnuje segment barvnih večnamenskih naprav in s tem
sporoča, da
je zopet prvi na
trgu pri razvoju bar
vnih naprav.
RICOH-ovi inženirji pa so
razvili popolnoma novo napravo,
ki nam omogoča kar najboljše tiskanje in kopiranje z zelo nizkimi
stroški vzdrževanja. Tudi če gledamo razvoj, je ta serija pri RICOH-u
šesta generacija barvnih naprav, česar se konkurenca najbolj boji. Robustrnost, zelo ugodna cena naprave,
nizka cena vzdrževanja in širok nabor
funkcij so lastnosti te nove serije. Prve
naprave pa so že pri nas in jih lahko testirate v predstavitveni sobi podjetja Vibor,
d. o. o., v Ljubljani.
Ker imata modela RICOH Aficio MPC2050AD in MPC2550AD majhen tloris,
sta primerna za postavitev blizu uporabnikove mize. S tihim delovanjem pa ta
serija pripomore, da se uporabniki
osredotočijo na delo in ne na glasnost.
Za profesionalne prezentacije, obvestila,
letake je potrebna visoka kakovost barv. S
serijo MPC2050AD/MPC2550AD je kakovost
zagotovljena, kar pa uporabniki še posebej cenijo, je velik spekter možnih papirjev. Posebnost
je, da tiska/kopira na 256-gramski papir iz vseh
kaset. S pravo resolucijo (mehansko) 1.200 dpi
lahko uporabniki natisnejo različne dokumente
zelo kakovostno.
Serija MPC2050AD/MPC2550AD ponuja lahko
uporabo, od inštalacije do vzdrževanja. Pregleden in enostaven uporabniški zaslon na napravi
pa daje možnost hitrega pregleda, upravljanja,
nadzora nad tiskalnikom/fotokopirnim strojem.
Menjava tonerjev je tako enostavna, da vzame
le nekaj sekund. 
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