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PREDSTAVITEV

Aficio GXe3300N in GXe3350N

Barvno za ceno črno-bele
..Ricoh je razširil svojo ponudbo v družini Gelsprinter s hitrima in stroškovno ugodnima Gel tiskalnikoma Aficio GXe3300N in
GXe3350N Geljet..
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RICOH International je predstavil nova modela
s tehnologijo GelSprinter - Gel jet. Aficio GXe3300N in GXe3350N sta poslovna barvna tiskalnika namenjena za uporabo v domači pisarni in manjšim delovnim skupinam. Uporabniku
omogočata hitro in enostavno tiskanje v
močnih barvah. Stroškovno racionalna podjetja bodo prepoznala prednosti, ki jih nudi ECOnomy Color način tiskanja. ECOnomy Color
omogoča barvno tiskanje, ki je po stroških enakovredno črno-belemu!
Z Gel tiskalniki je RICOH še bolj razširil svojo ponudbo in še popestril svojo prisotnost na celotnem trgu tiskalnikov in multifunkcijskih naprav.
Linda van der Graaf, produktni vodja pri RICOH:
»Ko se tudi v poslovnem svetu prehaja od črnobelih k barvnim tiskalnikom, vedno več podjetij
skuša imeti nadzor nad visokimi stroški barvnih
izpisov. To je predvsem v interesu malih podjetij,
kjer se ti stroški najbolj poznajo. Gel tiskalniki zagotavljajo prav to - hitrost ter visoko kvaliteto izpisa poslovnih dokumentov pri nizkih stroških.
Ta prednost nam na široko odpira vrata na cel
spekter novih potencialnih trgov. ECOnomy
Color pa nam omogoča dodatne prihranke pri
SSL (skupni stroški lasništva).«
Z uporabo tekočega gela Liquid Gel, namesto
tradicionalnih kartuš oziroma črnila, tiskalnik na
www.racunalniske-novice.com

papir nanese barvo, ki ob stiku s papirjem
nemudoma zakrkne in je odporna na sonce ter
vodo. S hitrostjo do 29 strani na minuto tako za
črno-bele kot barvne izpise, hitrim ogrevalnim
časom (manj kot 35 sekund) in hitrim prvim izpisom, tiskalnik zagotavlja nemoteno delo.
Z uporabo nastavitve ECOnomy Color so stroški
barvnih izpisov ekvivalentni stroškom, ki nastajajo pri črno-belih izpisih. S to nastavitvijo tiskalnik razloči med besedilom in slikami znotraj
istega dokumenta. Medtem ko je besedilo natisnjeno pri normalni kvaliteti, se količina
nanešene barve pri slikah zmanjša tudi do 50 %.
Za razliko od tradicionalne nastavitve »osnutek«
(ang. draft) pri inkjet tehnologiji, ECOnomy Color nastavitev zagotavlja ostro in jasno natisnjeno besedilo z resolucijo do 1.200 dpi (razlika
med tiskanjem pri navadnih nastavitvah in v
ECOnomy Color nastavitvi je jasno prikazana v
priloženih dokumentih).
Za še dodatno varčevanje pri stroških poskrbi
nizka poraba energije ter ločene kartuše, ki se
jih menjuje vsako posebej.
Poleg produktivnosti in stroškovne učinkovitosti
pa so pri podjetju RICOH poskrbeli tudi za uporabniku prijazno uporabo in ravnanje s tiskalnikom.
Inštalacija je hitra in preprosta, upravljanje s tiskalnikom pa enostavno - menjava papirja ter

kartuš se enostavno opravi s sprednje strani in je
popolnoma nezahtevna. Poleg naštetih izrednih
lastnosti so pri RICOH-u poskrbeli še za uporabniku prijazen način uporabe tiskalnika - RPCS
tiskalniški jezik, ki povsem poenostavi delo. Z
enostavnim klikom na prednastavljeno nastavitev je uporabniku prihranjeno zamudno obkljukavanje raznoraznih nastavitev. Aficio GXe3350N pa ima še dodaten PCL gonilnik.
Za nemoteno delo večih uporabnikov je možno
tiskalnik priključiti na mrežo in to standardno.
RICOH ima trenutno enega največjih asortimanov kopirnih strojev, tiskalnikov, faxov, multifunkcijskih naprav ter programske opreme, z
modeloma Aficio GXe3300N in GXe3350N pa je
ta asortiman še dodatno razširil. 
(P.R.)
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