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Zmogljivosti večine modernih laserskih tiskal
nikov so med različnimi proizvajalci zelo primer
ljive, njihova nabavna cena pa nenehno pada. 
Kje je torej razlika? 
Odgovor je skrit v količini denarja, ki ga bomo 
potrebovali za delovanje tiskalnika v njegovi 
življenjski dobi. Stroški obratovanja začnejo nas
tajati takoj, ko tiskalnik priključimo na električno 
napajanje. Analiza stroškov nam pokaže, da na 
skupne stroške lastništva (TCO) vplivajo trije 
pomembni elementi – stroški vzdrževanja, papir, 
na katerega tiskamo, in potrošni material tiskalni
ka, ki ga sestavljajo toner, razvijalna enota in valj. 

Kaseta je sestavljena iz valja, razvijalne enote in 
barvila. Ko se barvilo porabi, moramo kaseto za
menjati – podobno, kot bi moral voznik avtomobi
la ob vsaki porabi goriva zamenjati še del motorja. 
Kyocera je s tehnologijo ECOSYS na tem področju 
posebna, saj omogoča delovanje tiskalnika brez 
menjave bistvenih komponent. Za delovanje 
zadostuje samo menjava tonerja, ostali deli pa 
imajo garancijo tudi do 600.000 odtisov. 

Program za Primerjavo  
ekonomičnosti tiskalnikov 
Pri Kyoceri so prepričani, da dosegajo najnižje 
skupne stroške lastništva (TCO) na trgu. Zato so 
razvili posebno orodje, s katerim lahko kupci 
preverijo njihove obljube in primerjajo Kyocer
ine proizvode s konkurenčnimi. Program PEC 
(Printer Economy Check) kupcem ponuja ne
pristranski sistem, s katerim lahko ti samostojno 
preverijo, koliko jih bo nakup naprave v resnici 
stal – ne glede na to, kdo je proizvajalec. Pro
gram omogoča tudi analizo in primerjavo 
naprav različnih proizvajalcev v raz ličnih kate
gorijah ter pregled vseh predvidenih stroškov 
uporabe, kar daje uporabnikom vpogled v to, 
katera naprava je glede na skupne stroške 
lastništva najbolj učinkovita. Program PEC je 
dostopen na spletni strani podjetja Xenon forte. 

Prenovljena serija kyocera ecosys 
V letu 2014 se je Kyocera lotila temeljite prenove 

serije tiskalnikov in večopravilnih naprav ECOSYS 
ter predstavila številne novosti. Prinašajo nizke ob
ratovalne stroške, izboljšano zanesljivost in last
nosti, ki omogočajo nadzor nad barvnim tiskan
jem in lažje obvladovanje nepotrebnih stroškov. 
Varnostne nastavitve omogočajo varne de
lovne tokove, avtentikacija uporabnikov, lokalno 
in v omrežju, pa zagotavlja povečano zaščito 
dokumentov. Združljivost z rešitvami Mobile 
Print in AirPrint je že vgrajena v naprave in 
omogoča izboljšanje produktivnosti tako na de
lovnem mestu kot tudi na poti. 
Prenovljeni tiskalniški krmilniki v kombinaciji s 
podvojeno količino delovnega spomina in 
gigabitno mrežno povezavo zagotavljajo še 
hitrejše izpisovanje kompleksnih dokumentov. 
Zmanjšana poraba energije, ki je manjša tudi do 
44 %, omogoča podjetjem doseganje najno
vejših okoljskih standardov in nizke stroške izpi
sov tudi v manjših podjetjih. 
Z visokimi hitrostmi tiskanja in povečanim de
lovnim spominom izpisujejo hitro tudi najbolj 
kompleksne dokumente. Za povečanje prila
godljivosti so opremljeni s predali za različne 
medije, ki podpirajo tiskanje na papir debeline 
do 220 gramov. Zato so te naprave idealne za 
podjetja, ki potrebujejo profesionalen in zanes
ljiv tiskalnik z nizkimi stroški obratovanja.  (P.R.)
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Papir je skupen vsem tiskalnikom, vzdrževalni 
stroški pa so lahko zelo različni in se nemalokrat 
pokrivajo s stroški potrošnega materiala. Pri ceni 
potrošnega materiala pa se tiskalniki med seboj la
hko zelo razlikujejo. Konvencionalni laserski tiskal
niki zahtevajo nenehno skrb in dodatne stroške. 


