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PREDSTAVITEV

Ricoh Aficio SP C420DN

Stroškovno učinkovit barvni tiskalnik
..RICOH AFICIO SP C420DN s 30-imi stranmi na minuto, tudi obojestransko, na novo postavlja temelje tiskanja. Z ogrevalnim časom
nižjim od 30 sekund in prvo stranjo natisnjeno v manj kot 15-ih sekundah zagotavlja tekoč potek dela v še tako zahtevnem okolju..

RICOH predstavlja AFICIO SP C420DN, izjemno kvaliteten, cenovno
ugoden A4 barvni laserski tiskalnik, ki je namenjen manjšim delovnim
skupinam. Z vrhunsko kvaliteto tiskanja in širokim naborom papirnih
medijev zagotavlja odlične izpise pri nizkih stroških! Z vgrajenim

mrežnim priključkom in enostavnim upravljanjem je AFICIO SP C420DN
odlična izbira za vsako stroškovno učinkovito pisarno.
Vinko Trdan, direktor podjetja Vibor, d. o. o.: »RICOH AFICIO SP C420DN
gradi na zavidljivem uspehu svojega predhodnika, ki je bil neizpodbitno prodajni hit! Ob nenehnem porastu trga barvnih naprav, RICOH ostaja pred trendi in stremi k popolni zadovoljitvi želja kupcev. Z novincem dokazujemo, da je za malo denarja možno dobiti veliko - ob nizkih stroških!«
RICOH AFICIO SP C420DN s 30-imi stranmi na minuto, tudi obojestransko, na novo postavlja temelje tiskanja. Z ogrevalnim časom nižjim od
30 sekund in prvo stranjo natisnjeno v manj kot 15-ih sekundah zagotavlja tekoč potek dela v še tako zahtevnem okolju. Zmogljivost
150.000 strani mesečno zagotavlja zanesljivo in tekočo uporabo tudi v
pisarnah z več zahtevnimi uporabniki. Uporabniku prijazne funkcije
kot sta Stored Print in PDF Direct Print pa bodo še dodatno zmanjšale
mrežni pretok podatkov in prihranile dragoceni čas.
Za tiste, ki zahtevajo visoko kvaliteto, se AFICIO SP C420DN lahko pohvali z ločljivostjo tiska 1200 x 1200 dpi ter tiskanjem na papir do debeline 216 g, tiste, ki tiskajo več, pa lahko razveseli novica, da je na AFICIO SP C420DN možno dodatno opremiti s tremi predali za papir.
AFICIO SP C420DN je možno opremiti z najnovejšo mrežno tehnologijo kot je Gigabit Ethernet in Camera Direct Print, ki se jih lahko nadgradi z najnaprednejšimi varnostnimi opcijami, kot je zaščita proti neavtoriziranemu tiskanju dokumentov.
Kljub velikem številu uporabnih opcij in nastavitev je AFICIO SP C420DN
uporabniku prijazen. Uporaba je enostavna in pregledna - to omogoča
4-vrstični LCD zaslon, preko katerega uporabnik navigira napravo, z
RPCS »ikonskim« gonilnikom pa je tiskanje lažje kot kdajkoli, saj že izgled
same ikone ponazarja način tiskanja (obojestransko, barvno ...).
Morebitne napake in zastoji papirja (ki so, mimogrede, zaradi ravne poti papirja pravcata redkost!) se beležijo in opcijsko obveščajo po e-pošti na želeni
naslov in s tem zagotovijo, da je prava oseba obveščena takoj. Učinkovitost
in pripravljenost naprave je s tem zagotovljena ob vsakem času.
RICOH AFICIO SP C420DN je najnovejša pridobitev naprednih digitalnih pisarniških naprav podjetja RICOH, ki s svojim obsegom tvori eno
najširših linij tiskalnikov, kopirnih strojev, multifunkcijskih naprav in
faksov na svetu. 
(P.R.)
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