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PREDSTAVITEV

Epson Stylus serije SX

Tiskajmo profesionalno kar doma
..Od tiskalnika za domačo rabo danes pričakujemo veliko funkcij, predvsem pa visoko kakovost tiskanja. Epson Stylus v svoji seriji SX
ponuja tudi tiskalnike, ki bodo domače okolje spremenili v pravi profesionalni foto studio..

Od tiskalnika pričakujemo mnogo več, kot le to, da nam natisne dokument. Optično branje in fotokopiranje sta postali osnovni opciji, ki jih vsakodnevno uporabljamo in od tiskalnika pričakujemo, da nam jih omogoča. Bolj zahtevni med nami pa na domačem tiskalniku pričakujejo tudi tiskanje fotografij. Poglejmo si, kako nam lahko pomaga nova Epsonova serija SX.

Epson Stylus SX125
Model 125 iz serije SX je namenjen vsem, ki želite v malem združiti čim
več funkciji. Kompaktna večnamenska naprava zagotavlja odlično tiskanje, optično branje in kopiranje dokumentov in fotografij. Kljub številnim
funkcijam je cenovno dostopna, tako za prvi nakup kot tudi kasnejše vzdrževanje, saj s kartušami s črnili DURABrite Ultra zamenjamo le barvo in ne
celotne kartuše.

Epson Stylus SX125: Vstopna večnamenska naprava

Epson Stylus SX218
Tudi model 218 sodi med večnamenske naprave in je še nekoliko naprednejši od predhodnika. 3,8-centimetrski LCD pregledovalnik in reža za
spominsko kartico omogočata tiskanje brez uporabe računalnika. Tako
lahko svoje dokumente in fotografije tiskamo tudi takrat, ko osebni računalnik zataji.
Fotografije, ki jih natisnemo na Epson Stylus SX218 se ponašajo s kakovostjo tiskanja v fotografskem laboratoriju. Da bodo natisnjene fotografije še
boljše, lahko predhodno poskrbimo z njihovim urejanjem v programu Easy Photo Print, ki omogoča tiskanje fotografij tudi v formatu A4.

Epson Stylus SX425W
Večnamenska naprava SX425W bo prava rešitev za vse, ki se od menjavi
opreme jezimo na nepregledne klobčiče kablov, ki povezujejo računalniške komponente. SX425W je namreč brezžična naprava in lahko jo postavimo kjerkoli v našem domu. Visoko hitrost tiskanja na večje razdalje omogoča vgrajena brezžična tehnologija 802.11.
Poleg brezžičnosti večnamensko napravo SX425W odlikuje tudi 3,8-centimetrski LCD zaslon. Kakovost tiskanja dokumentov in fotografije je na visokem nivoju, kar pomeni, da lahko vse dokumente in tudi fotografije zdaj
tiskamo doma.
Vsi trije modeli ustrezajo strogim smernicam Evropske komisije ENERGY
STAR. Epson je namreč eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev, ki je zavezan k varovanju okolja za generacije zanamcev, zato ponuja širok nabor
izdelkov z oznako ENERGY STAR. To dosega z znatnim zmanjševanjem porabe elektrike, kar prihrani energijo in denar ter varuje okolje, ne da bi zato trpela kakovost.
(P.R.)

Optični bralnik zmore vse, od branja poročil, receptov in gradiv za fakulteto, do branja fotografij. Tudi urejanje skeniranih dokumentov (tudi tekstovnih) je z uporabo programske opreme ABBYY FineReader povsem preprosto. Črnila DURABrite Ultra zagotavljajo hitro sušenje barv in preprečujejo bledenje fotografij, ki jih natisnemo.
Epson Stylus SX218:
Reža za spominsko kartico
omogoča tiskanje brez
uporabe računalnika.

Epson Stylus SX425W: Če so vam kabli odveč, je brezžičnost prava izbira!
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