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PREDSTAVITEV

Kyocera MITA ECOSYS A4

Barvne večnamenske naprave
.. KYOCERA MITA je predstavila prvi barvni večnamenski napravi ECOSYS formata A4. FS-C2026MFP in FS-C2126MFP sta zmogljivi
in zanesljivi napravi, idealni za pisarne, ki želijo moč barv, ob tem pa poskrbeti tudi za ekološko in gospodarno rabo..

Novi večnamenski napravi temeljita na Kyocerini edinstveni tehnologiji
ECOSYS, ki zagotavlja izredno nizke stroške uporabe in majhen vpliv na
okolje. FS-C2026MFP standardno omogoča tiskanje, kopiranje in barvno
skeniranje, FS-C2126MFP pa je opremljen tudi s faksom.
Barve so postale nujne za preživetje na konkurenčnem trgu. Danes večina
podjetij uporablja barve za povečanje učinka poslovnih komunikacij, kar
pa je povzročilo rast stroškov tiskanja do ravni, ki si je vse organizacije ne
morejo privoščiti. Napravi FS-C2026MFP in FS-C2126MFP jim s pomočjo
dolgotrajnih komponent ECOSYS pomagata znižati stroške tiskanja. Z življenjsko dobo 600 tisoč strani in najvišjim mesečnim izpisom 65 tisoč
strani so stroški vzdrževanja in popravil na najnižji možni ravni.
FS-C2026MFP in FS-C2126MFP sta napravi 3-v-1 (oziroma 4-v-1), kar organizacijam prek treh oz. štirih funkcionalnosti v eni napravi prinaša še dodatne prihranke. Vgrajena podpora za standardno dvostransko tiskanje
zmanjša porabo papirja in optimizira izrabo prostora za papir. Dvostransko barvno kopiranje je prav tako v veliko pomoč pri varčevanju, ker organizacijam omogoča občutno zmanjšanje izpisa, s tem pa tudi porabe papirja in tonerja.

Ob gospodarnosti sta pomembni tudi storilnost in učinkovitost, zato FSC2026MFP in FS-C2126MFP nudita mnogo funkcij za večjo učinkovitost
zaposlenih. Podajalnik papirja z možnostjo obračanja listov in vgrajena
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enota za obojestransko tiskanje zaposlenim prihranita neroden in časovno potraten postopek ročnega ustvarjanja dvostranskih kopij ali izpisov.
Prostor za kar 1.300 listov zagotavlja neprekinjeno kopiranje in tiskanje,
zmogljiv procesor in hiter pogon pa omogočata hitro segretje in kratek
čas, potreben za izpis prvega lista.
Za dodaten dvig storilnosti poskrbi funkcionalnost barvnega skeniranja.
Dvostransko skeniranje močno olajša in pohitri izmenjavo in arhiviranje
dokumentov ter pretvorbo papirnih delovnih tokov v digitalne. Skenirane
dokumente je možno sočasno in zgolj z nekaj tipkami posredovati na epoštne naslove, omrežne mape in fakse.
Maki Nagao, vodja za izdelke pri KYOCERA MITA Europe, je povedala: »Napravi FS-C2026MFP in FS-C2126MFP združujeta najboljše iz obeh svetov – nagrajeno barvno kakovost naših barvnih tiskalnikov ECOSYS A4 in priznano
prijaznost do uporabnikov naših črno-belih večnamenskih naprav A4. Rezultat – kompaktne, zanesljive, preproste in zmogljive barvne večnamenske naprave z vodilnim rezultatom pri stroških na stran na trgu – je idealen za male
delovne skupine, ki potrebujejo ugodno in do okolja prijazno tiskanje.« (P.R.)
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