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PREDSTAVITEV

Toshiba e-STUDIO 2505

Velik tiskalnik z nizkim stroškom izpisa
..Toshiba je razvila razvila nov revolucionarni črno-beli multifunkcijski tiskalnik, ki lahko tiska, barvno skenira in kopira dokumente
formata A3, a je po velikosti enak napravam formata A4..

Pri Toshibi TEC so razkrili e-STUDIO 2505. Gre
za multifunkcijski tiskalnik v velikosti naprave
A4, ki ponuja vse potrebne funkcije, a gre še
korak dalje. Omogoča tudi tiskanje, barvno
skeniranje in kopiranje dokumentov formata
A3. Tiskalnik je idealna rešitev za uporabnike,
ki potrebujejo zmogljiv, hiter, enostaven tiskalnik, a so omejeni s prostorom. Predstavlja
revolucijo v videzu pisarniške opreme. Toner
se diagonalno vstavi v njegovo kockasto obliko, kar omogoča bolj učinkovito izrabo prostora in manjšo velikost naprave. Poleg tega
omogoča enostaven dostop do predalov s
papirjem in preprosto menjavo tonerja na
sprednji strani naprave.
e-STUDIO 2505 je zanesljiv tiskalnik z visoko
zmogljivostjo. Tiska in kopira lahko do 25
črno-belih strani A4 na minuto. Omogoča tudi barvno skeniranje. V njegov veliki predal pa

lahko vstavite do 300 listov. Z izvrstno kakovostjo ustvarja tudi tisk in fotokopije A3. »eSTUDIO 2505 je inovativen izdelek, prilagojen
potrebam naših kupcev, saj združuje nujno z
nadpovprečnim,« je izjavil produktni vodja
Toshibe TEC Thorben Werner. »Včasih nimamo na voljo dovolj prostora za namestitev
sistema A3, tudi če občasno potrebujemo to
funkcijo. Nov Toshibin sistem premosti to oviro in združi najbolje obeh svetov.«
Tiskalnik je maja prejel nagrado Product Design Award 2013 neodvisne organizacije Industrie Forum Design GmbH v Nemčiji. To je
ena izmed najbolj pomembnih dizajnerskih
nagrad na svetu, kar podpira dejstvo, da vsako leto sodeluje več kot 20.000 izdelkov iz več
kot 50 držav. Ob predaji nagrade so povedali:

Toshiba e-Studio2505H se ponaša z izredno
nizkimi stroški vzdrževanja, ki so v povprečju
več kot 60 odstotkov nižji kot pri podobno
zmogljivih konkurentih.
Ostale pomembne prednosti multifunkcijske naprave Toshiba e-STUDIO2505H:
– možnost mrežnega tiskanja, kopiranja in
barvnega skeniranja dokumentov A3,
– menu v slovenskem jeziku,
– robustnost.

»Vaš dizajn je presenetil našo komisijo strokovnjakov in priznanih dizajnerjev z vsega
sveta.« 
(P. R.)
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e-STUDIO 2505 je majhen tiskalnik, ki omogoča tisk formata A3.

»

22

Računalniške novice

februar 2015

