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PREDSTAVITEV

Epson B-300 in B-500DN

Barvno, za ceno črno-belega
..Z Epsonovima poslovnima tiskalnikoma B-300 in B-500DN lahko združimo čudovite barve in besedilo poslovne kakovosti za enake stroške
na stran, kakor pri tiskanju s črno-belim laserskim tiskalnikom ter povečamo svojo produktivnost s hitrim tiskanjem do 37 str./min..

Ste mnenja, da je čas za nekaj novega, zanesljivega in predvsem zmogljivega za vaše podjetje? Predstavljamo vam nova sodelavca, ki izpolnjujeta vse omenjene zahteve - Epson B-300 in
B-500DN.
Epson B-300 je idealen za podjetja, ki povprečno tiskajo do 10,000 strani na mesec, medtem
ko je Epson B-500DN primeren za stranke z večjim obsegom tiskanja (do 20,000 strani na mesec), ki so osredotočene na ceno na natisnjeno
stran. Te potrebujejo tiskalnik, ki si ga lahko deli
več uporabnikov in ga upravitelji IT z lahkoto
upravljajo prek nadzorne plošče, na kateri je zaslon LCD, podoben kakor na drugih profesionalnih poslovnih tiskalnikih.

Visoka produktivnost
Nova modela iz serije B omogočata velik izkoristek tiskanja, in sicer do 8000 strani črno-belo in
7000 strani v barvah (Epson B-500DN). Obsežno
rokovanje z mediji za tiskanje s svojo standardno zmogljivostjo 650 listov, dvema viroma papirja in samodejnim obračanjem papirja (auto
duplex) nas bo precej razbremenilo in odvrnilo
od nenehnega ukvarjanja s strojem. Ker lahko tiskalnik preko Ethernet povezave delimo tudi z
drugimi člani delovne skupine, bo delo prek
omrežja potekalo zelo hitro.

Odlična zanesljivost
Zaradi izboljšanega mehanizma za podajanje
papirja, je čas nedelovanja skrajšan na minimum,
zanesljiv cikel mesečne obremenitve do 20.000
strani (Epson B-500DN) oziroma 10.000 strani (B300) pa gre pripisati tiskalniški glavi Epson Micro
Piezo, ki traja vso življenjsko dobo tiskalnika.
Epson B-300 in B-500DN se postavljata tudi s samodejnim sistemom za preverjanje šob, ki ohranja tiskalniško glavo čisto, tako da je kakovost tiskanja vedno kar največja.

Obsežna podpora medijev
Z novincema lahko tiskamo na zelo široko paleto medijev in velikosti papirjev; poleg klasičnih
formatov tudi na pisemske glave, navadne in reciklirane ovojne - torej idealno tako za hitre, jasne izpise kot tudi za visokokakovostne barvne
marketinške materiale, s pigmentnimi črnili Epson DURABrite Ultra pa je zagotovljena tudi kawww.racunalniske-novice.com

kovost barvnega in črno-belega tiskanja na navadnem papirju. Poseben smolni premaz črnila
omogoča hitro sušeč in obstojen tisk, ki je odporen na vodo in razmazovanje.

Hitro
B-300 in B-500DN tiskata s hitrostjo do 37 str./
min, medtem ko v kakovosti poslovnega tiskanja ponudita 33 str./min v črno-beli tehniki in 32
str./min v barvni. Na tisk sta pripravljena takrat,
ko smo pripravljeni mi, saj poteka prehod iz stanja pripravljenosti brez ogrevanja, le tri sekunde
pa nas loči do izpisa prve strani.
Izjemno nizki stroški na stran
Zahvaljujoč visokozmogljivostnim rezervoarjem
za črnilo lahko zmogljivosti tiskanja razširimo,
hkrati pa obdržimo izjemno nizke stroške. Za ceno črno-belega laserskega tiskanja lahko tako tiskamo v barvah.

Majhen vpliv na okolje
Tehnologija Micro Piezo omogoča tiskanje z zelo majhno porabo energije, tiskalniška glava pa
traja vso življenjsko dobo tiskalnika. Tako bomo

lahko zmanjšali svoj vpliv na okolje in svoj račun
za električno energijo. Poleg tega pomeni rezervoar z velikim izkoristkom manj zamenjav potrošnega materiala in zato manj odpadnega
materiala.
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.
Predstavljena tiskalnika sta idealni rešitvi tako za
pisarne, maloprodajo, uporabo v medicini ter v
izobraževanju.
(P.R.)
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