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PREDSTAVITEV

UTAX tiskalniki

Zelene naprave Utax
..Če se še sprašujete, ali so sodobni tiskalniki požrešna nuja ali pa zeleni prijatelj, lahko vsaj za proizvajalca tiskalnikov UTAX trdimo
slednje. Poleg nizke cene kopije pa jih odlikuje tudi visoka podpora..

Podjetje UTAX je dejavno v več kot 40
državah po celem svetu, njihove produkte pa samo v Nemčiji trži približno
190 pooblaščenih zastopnikov. Pri nas
so na voljo pri priznanem distributerju
Kotar, v njihovem prodajnem programu pa najdemo poleg omenjenih tiskalnikov tudi kopirne rešitve in širokoformatne naprave.
UTAX-ova tehnologija ponuja dobre rešitve,
uporaba digitalne tehnike pa omogoča nadgradljivost in večstransko uporabnost njihovih
proizvodov. Stroje lahko namreč brez večjih težav nadgradimo v mrežne tiskalnike, lahko pa
jih uporabimo tudi kot mrežne skenerje.
Verjetno je najbolj pomembna tema, ko govorimo o tiskalnikih, cena posa-meznega izpisa.
Ta je pri UTAX napravah zelo nizka, prav
tako pa je poceni samo vzdrževanje
opreme. Poleg standardne dveletne garancije, se postavljajo tudi z odlično podporo, kadar imamo težave z nameščanjem, gonilniki, delovanjem ali okvaro. Dobra podpora je
danes ključnega pomena.

Skrb za okolje
Naj bo govora o materialih v njihovih produktih, energiji, izpustih, porabi tonerja ali pa reciklaži le-tega, pri UTAX sistemih se trudijo pametno izkoristiti vire na vseh stopnjah življenjske
dobe sistema. Dejstvo je, da so na mnogo področjih že globoko pod zakonskimi omejitvami,
in rezultat tega je dobra podlaga za nadaljnji
razvoj in skrb za okolje.

Kot vemo, so za izpuste podjetij in izdelkov predpisane
stroge smernice, nadzor pa izvaja priznan inštitut po regulativi meritve »Blue Angel«. UTAX sistemi se seveda v teh okvirih najdejo - mnogokrat tudi globoko pod zgornjo dovoljeno mejo
pri vseh vrstah izpustov (ozon, prah, TVOC).
Za zagotovljeno delovno uspešnost je pomembno, da so stroji blizu uporabnika, kar pa velikokrat
pomeni veliko nezaželenega hrupa. Ker so UTAX
naprave grajene po standardu ISO 7779/9296,
pomeni, da so tihi, in za delo nemoteči.

Preidimo še k bistvu. UTAX-ov originalni toner
ni niti strupen niti kancerogen in ko je uporabljen pravilno, popolnoma neškodljiv. Njihovi
tonerji ustrezajo visokim zdravstvenim normativom, in so pregledani s strani znanih laboratorijev s pomočjo AMES-ovega testa. Večina UTAX sistemov uporablja zaprt
sistem doziranja, kar pomeni, da uporabnik ne pride v stik s samim
tonerjem.
Tudi sicer konstantno iščejo nove rešitve za zmanjšanje porabe energije.
Skoraj vse njihove multifunkcijske na-prave na primer nosijo
znak »Energy Star«, ki pomeni
posebej nizko porabo.
UTAX sistemi so narejeni tako, da lahko na njih uporabljamo tako klasični
papir kot tudi recikliranega. Nekateri
imajo tudi sistem za dvostransko tiskanje, s čimer lahko še dodatno razbremenijo okolje.
Pri pakiranju strojev ne uporabljajo polistirenov in vsi materiali, ki jih uporabljajo za pakiranje, so reciklirani. Tudi palete so narejene iz recikliranega papirja.
Ob skrbi za okolje v življenjski dobi stroja se zavzemajo za skrb tudi ko življenjska doba stroja
poteče in je stroj potrebno zamenjati. Sodelujejo z nemško fundacijo (Elektro-Altgeräte Register), ki nudi brezplačno razgradnjo strojev. Vse
UTAX naprave seveda nosijo logo WEEE, za katere zagotavljajo, da bodo po izteku življenjske
dobe naprave zanj poskrbeli sami.
(P.R.)


Nujna pomoč
je dosegljiva
 na številki:


 trdi diski, RAID diskovna polja, CDji, DVDji, spominske kartice, USB ključi
Windows, Mac OSX, Linux, Unix, ESX, VMware server



»

26

Računalniške novice

februar 2010

