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PREDSTAVITEV

Kyocera TASKalfa 2551ci

Večopravilna naprava A3 za zahtevne
..TASKalfa 2551ci ni le tiskalnik, ampak koristen pripomoček pri organizaciji delovnih tokov dokumentov..

barvne izpise A4/A3 in izjemno fleksibilnost za
delovne skupine in mala podjetja. Omogoča tis
kanje, kopiranje, optično branje in z dodatnim
modulom tudi faksiranje. Vse funkcije naprave
so preprosto dosegljive z uporabo velikega
barvnega zaslona, ki je občutljiv na dotik, s
pregledno nadzorno ploščo in intuitivno struk
turo menijev. Z dodatnimi programi in veliko iz
biro rešitev za ravnanje s papirjem se TASKalfa
2551ci preprosto prilagaja potrebam uporab
nikov, ne glede na to, kako imajo organizirane
delovne tokove dokumentov.
Naprave TASKalfa 2551ci vsebujejo ekstremno
vzdržljive komponente, ki zagotavljajo učinko
vito in zanesljivo delovanje. Tako izpolnjujejo
vse večje zahteve za delovanje v delovno inten
zivnih okoljih. TASKalfa 2551ci omogoča produk
tivnost in maksimalno prilagodljivost ter oben
em zagotavlja minimalni vpliv na okolje.

ECOSYS

Večopravilne naprave TASKalfa predstavljajo
prestižno serijo Kyocerinih naprav. Razvojni
inženirji podjetja Kyocera so pri zasnovi celotne
serije upoštevali predvsem potrebe uporab
nikov, ki izhajajo iz sodobnega načina poslovan
ja podjetij. Tako je nastala serija izdelkov, ki
ponuja visokokakovostne funkcionalnosti, ki
omogočajo maksimalno učinkovitost.
TASKalfa 2551ci zagotavlja visokokakovostne

Kyocera je že v začetku 90-ih let prevzela pionir
sko vlogo pri uvajanju brezkasetne tehnologije
ECOSYS, ki temelji na komponentah z dolgo
življenjsko dobo in tonerju kot edini zamenljivi
enoti. Seveda pa ECOSYS ni le stvar tehnike, am
pak celovitega pristopa. Tako naprave Kyocera
niso le cenovno konkurenčne, nižja je tudi cena
obratovanja. Stroški lastništva (TCO) vseh Kyo
cerinih naprav ECOSYS, če upoštevamo celotne
stroške v življenjski dobi naprav, so dejansko
najnižji v svojem razredu.
Napravo Kyocera TASKalfa 2551ci odlikuje nizka
poraba energije, v primerjavi s predhodnim
modelom je kar 58 odstotkov nižja. Zaradi kom
ponent z dolgo življenjsko dobo je servisni in
terval nad 200.000 izpisov. Naprave pa se
ponašajo tudi s priznanji za tehnologiji EnergyS
tar 2.0 in Blue Angel, ki sta prijazni do okolka.
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Razvojna programska platforma HyPAS omo
goča prilagoditev naprave in preprosto integraci
jo naprave v delovne tokove v podjetju. Kyocera
ponuja paleto programskih vmesnikov za plat
formo HyPAS, ki omogočajo razvijalcem razširitev
večopravilne naprave in povezavo na zunanje
poslovne aplikacije. Neposredno z nadzorne

plošče lahko z le enim klikom sprožite ključne
procese, kot so povezave z vašimi programi ERP
ali DMS, in tako prihranite čas in stroške ali zavar
ujete svoje pomembne podatke.
Naprava Kyocera TASKalfa 2551ci s programom
Mobile Print omogoča mobilno tiskanje. Pro
gram je na voljo tako uporabnikom operacijske
ga sistema Android kot tudi iOS. Podpira pa tudi
neposredno tiskanje z mobilnih naprav iPhone
ali iPad z rešitvijo AirPrint.
Več podatkov o napravah Kyocera dobite na
spletni strani podjetja Xenon Forte, d. o. o.  (P. R.)

Ponudba vsebuje:
• večopravilno napravo TASKalfa 2551ci A3,
• avtomatski dvostranski podajalnik doku
mentov DP773,
• kovinski podstavek s koleščki in prosto
rom za shranjevanje CB811.
Akcijska cena za komplet: 1.990 evrov + DDV
Akcijska cena za mesečni najem: 51 evrov +
DDV (za 48 mesecev)*

Bodite brez skrbi!
Priporočamo vam tudi sklenitev pogodbe o
vzdrževanju, kar vam zagotavlja jamstvo v
celotnem trajanju pogodbe.
Pogodba o vzdrževanju vsebuje:
• namestitev,  
• redno vzdrževanje,
• ves potrošni material z izjemo papirja.
Tako boste tiskali, skenirali ali kopirali svoje
dokumente brez težav, mi pa bomo poskrbe
li, da vam bo naprava vedno na voljo.


*Po pogojih podjetja Grenke Leasing
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