»

PREDSTAVITEV

RICOH Aficio - SP C311N/SP C312DN

Barvna rešitev za vsa podjetja
..RICOH, vodilni ponudnik rešitev za obdelavo dokumentov, predstavlja serijo SP C311N, SP C312DN..

Ricoh: Barvni tiskalnik leta
Zahvaljujoč odličnosti
celotne linije barvnih
tiskalnikov, je bil Ricoh
Corporation s strani
Buyers
Laboratory
priznan kot “barvni tiskalnik leta” 2009.
Prestižno nagrado enkrat letno podeli priznani vodilni ocenjevalec Buyers Laboratory
proizvajalcu, katerega proizvodna linija presega ostale tekmece v svojih kategorijah.

NRG International je objavil prihod dveh novih
barvnih laserskih modelov RICOH Aficio SP
C311N/SP C312DN: zanesljivi, inovativni barvni
laserski tiskalniki. Nova serija bo zadovoljila vse,
ki potrebujejo kompakten barvni laserski tiskalnik. Uporabniki cenijo male naprave, ki ponujajo
veliko. Prav to so RICOH-ovi inženirji upoštevali
in izdelali serijo tiskalnikov, ki bo zadovoljil
manjša podjetja oziroma delovne skupine.
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Zagon tiskalnika v manj kot 30 sekundah
Prva stran v manj kot 14 sekundah
25 strani na minuto barvno
Manj kot 1,3 kW porabe, v mirovanju 15 W
Ločljivost 2400 x 600 dpi

“Trg kompaktnih majhnih tiskalnikov raste zelo
hitro. Z novimi RICOH-ovimi tiskalniki SP C311N/
SP C312DN verjamem, da bomo ponudili veliko
za majhno ceno. ‘Majhen v velikosti, velik pri
zmogljivostih,’ je bil naš moto pri razvoju te serije,” pravi Jacob Schuttel, produktni vodja pri
RICOH International.
Serija RICOH Aficio SP C311N/SP C312DN je oblikovana za potrebe sodobnega uporabnika.
Zagon tiskalnika vzame manj kot 30 sekund,
medtem ko je prva stran zunaj v manj kot 14
sekundah. Hitrost serije SP C311N/SP C312DN je
25 strani na minuto, kar zadovolji skoraj vse

potrebe po barvnem tiskanju. SP C311N/SP
C312DN sta opremljena s kaseto za 500 listov in
100-listnim večnamenskim podajalcem. Za
večja tiskanja pa je možno SP C311N/SP C312DN
nadgraditi z dodatno 500-listno kaseto.
Ker imajo modeli RICOH Aficio SP C311N/SP
C312DN majhen tloris, so primerni za postavitev blizu uporabnikove mize. S tihim delovanjem pa ta serija pripomore, da se uporabniki osredotočijo na delo in ne na glasnost.
Poraba energije je manj kot 1,3 kW, kadar ni v
delovanju pa okoli 15 W.
Izbiro opravi BLI izkušeno osebje tehnikov in
urednikov. Proizvajalec lahko prejme to
prestižno nagrado samo tako, da osebje BLI testira in primerja vsaj enega predstavnika izdelkov iz nižjega, srednjega in visokega razreda.
Med številnimi dejavniki, ki jih BLI obravnava pri
izbiri so zanesljivost, gospodarnost, kakovost
tiskanja, enostavnost uporabe in namestitve,
produktivnost, administrativna orodja in
povratne informacije uporabnikov.
Za profesionalne prezentacije, obvestila, letake je potrebna visoka kvaliteta barv. S serijo
SP C311N/SP C312DN je kvaliteta zagotovljena, kar pa uporabniki še posebej cenijo, je velik spekter možnih papirjev. Z ločljivostjo do
2400 x 600 dpi lahko uporabniki natisnejo
različne dokumente zelo kvalitetno.
Serija SP C311N/SP C312DN ponuja lahko uporabo, od inštalacije do vzdrževanja. Pregleden in
enostaven uporabniški zaslon na tiskalniku pa
daje možnost hitrega pregleda, upravljanja,
nadzora nad tiskalnikom. Menjava tonerjev je
tako enostavna, da vzame le nekaj sekund.  (P.R.)
marec 2010

