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Vibor

Pro serija tiskalniških sistemov
..Podjetju Vibor, d. o. o., generalnemu zastopniku multinacionalke Ricoh za njihove produkte, je uspelo pridobiti certifikat za prodajo Pro
serije tiskalniških sistemov..

Podjetju Vibor, d. o. o., generalnemu zastopniku
multinacionalke Ricoh za njihove produkte, je
uspelo pridobiti certifikat za prodajo Pro serije
tiskalniških sistemov, po tem, ko so zadovoljili
stroge Ricohove kriterije. Poleg usposodobitve
tehničnega osebja za vzdrževanje teh sistemov,
se je posebna skrb namenila tudi logistiki in
odzivnosti.

Kaj je osnovna značilnost serije Ricoh
Pro?
PRO tiskalniški sistemi po svojih karekteristikah
in značilnostih zadovoljujejo potrebe kupcev po
veliki količini natisnjenega v čim krajšem času.
Modeli Ricoh Pro 907EX, 1107EX in 1357EX omogočajo tiskanje s hitrostjo 90, 110 ali 135 izpisov
A4 na minuto. S svojo mesečno obremenitvijo
preko 1.000.000 odtisov in skupno življensko
dobo 60.000.000 odtisov, so sposobni zadovoljiti še tako zahtevnega uporabnika črno-belih
izpisov. Sistemi so sposobni tiskati na medije teže od 40 do 300 g/m2, ne da bi trpela sama hitrost izpisovanja in to tako na premazne kot nepremazne medije velikosti 330 x 380 mm. Za zanesljivo podajanje medijev poskrbi razpihovalni
sistem. Tiskamo lahko tudi na NCR papir in nalepke. Sistemi so prilagojeni delu v okoljih, kot so
samostojne kopirnice v podjetjih za pokrivanje
lastnih potreb po izpisovanju in kopiranju, storitvam tiskanja na zahtevo kot je na primer tiskanje knjig, kjer lahko proces izdelave posamezne
knjige avtomatiziramo z dokončevalnimi enotami vse do končnega izdelka ali pa dokončevanje
opravimo na že obstoječi ali drugi strojni opremi, tiskanju variabilnih podatkov kot je na primer tisk položnic ali pa naslovljene pošte.
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V čem je razlika med osnovnimi kopirnimi

sistemi in PRO serijo?

Sistemi serije Ricoh Pro so narejeni dosledno po
naročilu posameznega kupca oz. bodočega
uporabnika, kar pomeni, da je produkt optimiziran za posameznega uporabnika. Hitrost nekaterih sistemov je primerljiva z marsikaterim
osnovnim kopircem, nikakor pa se ne more primerjati po svoji vzdržljivosti in življenski dobi. Ricoh PRO sistemi so prilagojeni dolgotrajnim
obremenitvam in s tem posredno nizkim stroškom samega izpisa. Osnovni kopirni sistemi
dosegajo življensko dobo med dvema milijonoma in pet miljonov izpisov A4, serija Ricoh Pro
pa vsaj 30x večjo. Posebnost Ricohove serije Pro
je tudi možnost, da usposobljeni operater sam
zamenja ključne elemete, ki so podvrženi največjim obremenitvam kot so na primer odtisna
enota z valjem, grelna enota idr. Z uporabo »Ricoh @Remote Intelligent Remote Management
System« (sistem, ki omogoča vpogled na sisteme Pro na daljavo) se bistveno zmanjša potreba
po prihodu tehnika.

K je na izpisu je opaziti razliko?
Ricoh Pro serija zagotavlja izpisovanje z realno
ločljivostjo 1200 dpi, kar zagotavlja enkraten izpis tako v grafičnem smislu kot tekstovnem. Za
konstantno dvostransko registraciji manjšo od
0,5 mm poskrbi vgrajena poravnalna enota v tiskalniškem sistemu. Zamik registracije pa je možno nastavjati po 0,1 mm.

Kaj nudi uporabniku Ricoh Pro serija?
Zagotovljena je enakost izpisov od prvega do
zadnjega z možnostjo uporabe enakih medijev,
kot se jih uporablja pri offsetnemu tisku. Izbira

načina dokončevanja je lahko prilagojena obstoječim zmogljivostim ali pa se namensko prilagodi posameznemu izdelku. Različne namenske dokončevalne enote je možno priključiti direktno na sam sistem Ricoh Pro. Avtomatizacijo
same proizvodnje izdelkov, ki zajema celoten
proces od kreacije, produkcije - natisa, dodelave
in distribucije pa lahko prilagajamo zahtevam trga hitro in učinkovito.

Glede na potrebe uporabnika lahko izbiramo
tudi kontrolerje in programsko opremo, ki jo želimo uporabiti pri svojem delu. Za preprosta
opravila tiskanja lahko uporabljamo vgrajeni
osnovni model kontrolerja, za zahtevna opravila
pa je na voljo Fiery zunanji kontroler. S tem se
poveča fleksibilnost in zmožnost prilagajanja
potrebam strank.

Zakaj izbrati Ricoh serijo Pro?
Predvsem zaradi tradicionalne vzdržljivosti Ricoh kopirnih sistemov, kvalitetnega izpisa, podprtosti raznolikim medijem, strokovne podpore,
hitre odzivnosti servisa za odpravo nastale napake in seveda najugodneše cene izpisa v tem
segmentu.
(P.R.)
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