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Kyocera TASKalfa 

Barve za povečan ugled 
..Nova serija večopravilNih Naprav KYoCera TasKalfa se lahKo pohvali z iNovaTivNo TehNologijo barvNega izpisa, Ki poslovNim 
doKumeNTom vdihNe dodaTNo KaKovosT..

Septembra je japonski proizvajalec tiskalniških 
rešitev KYOCERA predstavil novo generacijo tiskal
nikov in večopravilnih naprav TASKalfa, s katerimi 
nagovarja zahtevnejša poslovna okolja. Nove 
naprave se lahko pohvalijo s povsem novimi ton
erji. Ti so optimizirani za tiskanje v barvah, zato 
nudijo možnost tiskanja širšega spektra barv, kar je 
še posebej dobro vidno v primeru natisnjenih slik 
in fotografij – te imajo znatno večjo globino. V 
primerjavi s standardnimi tonerji je barvni nanos 
natančnejši, rezultat pa bolj homogen barvni sloj, 
ki zagotavlja enakomeren odboj svetlobe. Natisn
jene barve so bolj žive in bleščeče. 
Barve v tonerjih so prilagojene rabi v zelo hitrih 
barvnih tiskalnikih – topijo se pri nižjih temper
aturah, zato je tudi čas ogrevanja naprav znatno 
krajši, poraba električne energije pa nižja. Superi
orna kakovost izpisov tako ne plačuje davka pri 
porabi in hitrosti. Medtem ko morajo konkurenčni 
izdelki pri barvnem tisku upočasniti hitrost tis
kanja, zmore KYOCERA TASKalfa 6052ci v ločlji
vosti 1.200 x 1.200 dpi z 2bitno globino (ekviva
lentno 4.800 x 1.200 dpi) tiskati s polno hitrostjo – 
in sicer do 60 barvnih strani na minuto. 

izboljšaNa produKTivNosT za Nižjo CeNo 
Danes večopravilne naprave v podjetju ali odd
elku ne uporabljamo zgolj za tiskanje ali kopi
ranje, temveč postajajo stičišče upravljanja po
slovne dokumentacije z integracijo v doku
mentne in informacijske sisteme, poslovne pro
cese, različne lokalne in oblačne rešitve za sku
pinsko delo. 
»Zagotavljanje visoke ravni storitev je nuja – po
leg funkcionalnosti, zanesljivosti delovanja in vi
soke produktivnosti Kyocerinih naprav, stran
kam danes omogočamo integracijo na prav v 
delovne procese podjetja, storitev do stave 
potrošnega materiala brez klica, pla čevanje po 
dejanski uporabi in druge napredne storitve. 
Optimizacija tiskalniške flote ter celovito in cen
tralizirano upravljanje dokumentov ima bistve
no več koristi kot le 30% prihrankov pri ceni iz
pisane strani dokumenta,« razlaga direktor pod
jetja Xenon Forte Ciril Kraševec. 
Nove generacije večopravilnih naprav omo
gočajo poganjanje različnih aplikacij in skrbijo, 
da so te bistveno aktivnejši del dokumentnega 

delokroga. Najboljše med njimi omogočajo 
natančno personalizacijo funkcij nalogam zapo
slenih in prilagajanje upravljanja edinstvenim 
procesom v podjetju. Z uporabo programske 
platforme HyPAS je možen razvoj lastnih pro
gramskih rešitev in posledično prilagajanje de
lovanja naprave obstoječim poslovnim progra
mom (DMS, ERP, CRM ...), procesom in delovnim 
tokovom v podjetju ter tako znatno povečanje 
produktivnosti zaposlenih. 

barve po meri grafičNih  
obliKovalCev iN iNžeNirjev 
Nove naprave TASKalfa so opremljene s prila
godljivimi možnostmi ravnanja s papirjem. Kos 
so medijem formata od A6R do SRA3 gostote 
med 52 in 300 g/m². Po zaslugi povečanih 
zmožnosti tiskanja lahko natisnejo dokumente 
formata A3 do roba, kar še poenostavi tiskanje 
brošur in drugih zahtevnejših tiskovin.
Naprave TASKalfa 3252ci, 4052ci, 5052ci in 
6052ci je možno nadgraditi z dodatnim krmil
nikom Fiery, ki v kombinaciji s profesionalnim 

načinom upravljanja z barvami na osnovi pro
filov ICC omogoča izpisovanje barvnih doku
mentov na še višjem nivoju. Na papirju natisn
jene barve so torej enake tistim, ki jih uporabnik 
vidi na zaslonu. Tega dejstva so poleg grafičnih 
oblikovalcev veseli predvsem v oddelkih trženja 
in prodaje, pa tudi inženirji, saj so njihova gradi
va takoj videti precej bolje. (P. R.)
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