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TASKalfa 406ci, 356ci in 306ci

Revolucionarne A4 naprave KYOCERA
..Prva serija a4 večoPravilnih naPrav z zmogljivostmi a3 naPrav..

Več kot 95% vseh natisnjenih dokumentov na A3 
barvnih napravah je formata A4. Zakaj torej večina 
podjetij še vedno kupuje pretežno A3 naprave? 
Odgovor je preprost, zato ker A3 naprave ponuja
jo funkcionalnosti in raven delovanja, ki jim no
bena A4 naprava ni kos. Do sedaj!
Vsa moč in zmogljivost večjih A3 naprav je sedaj 
na voljo v znatno manjši embalaži. Kyocerina nova 
serija A4 barvnih večopravilnih naprav združuje 
napredne funkcije ravnanja s papirjem in zmož
nosti za obvladovanje velikih serij tiskanja s pred
nostmi, ki so značilne za A4 naprave  poleg  pre
proste namestitve in nizkih stroškov nabave, za
vzamejo bistveno manj prostora v pisarni. Zato so 
idealne za uporabnike, ki potrebujejo polno funk
cionalnost večopravilnih naprav, obenem pa želijo 
nizko osnovno nabavno ceno in nizke obratovalne 
stroške.
Kyocerine nove naprave TASKalfa 406ci, 356ci in 
306ci omogočajo uporabnikom enostavno digita
lizacijo delovnih procesov. Ponašajo se s hitrostmi 
tiskanja 40 strani/min, 35 strani/min in 30 strani/
min in kakovostno ločljivostjo tiskanja do 1.200 
dpi. Naprave lahko uporabniki prilagodijo tako 
svojim potrebam kot prostoru, ki ga bodo nameni
li napravam. Na voljo so v različnih konfiguracijah, 
namizne ali samostoječe, z do petimi predali za 
papir.
Do sedaj so A4 večopravilne naprave veljale za 
manj učinkovite z višjo ceno na izpisano stran in 
višjim TCO. Običajno A4 naprave prav tako niso 
opremljene z dodatki za bolj zahtevno 
zaključevanje dokumentov in so opremljene z 
manjšimi zasloni, ki niso ravno prijazni za uporabo. 

Vprašljiva je tudi zanesljivost delovanja in ne 
omogočajo veliko funkcionalnosti.
Nova serija KYOCERA TASKalfa naprav pa se 
ponaša z mnogimi lastnostmi, ki so enake A3 
napravam, imajo pa še veliko prednosti. Kapacite
ta predalov za papir je do 3.100 listov, omogočeno 
je dvostransko tiskanje, skeniranje, kopiranje in fak
siranje, kot tudi celovit nabor možnosti zaklju
čevanja dokumentov. Obenem pa so A4 naprave 
manjše in lažje. Za dostavo ni potrebno uporabiti 
posebnega vozila, namesti pa jo lahko ena sama 
usposobljena oseba. Zasedajo približno 34% manj 
prostora, kar bo v pisarnah, kjer je vedno premalo 
prostora, gotovo dobrodošlo. 
Velik barvni in na dotik občutljivi zaslon uporab
nikom ponuja boljšo uporabniško izkušnjo pri up
orabi vgrajenih in uporabniških rešitvah, ki prilaga
jajo funkcionalnosti naprave delovnim tokovom v 
podjetju. Z uporabo Kyocerine hibridne platforme 
za razvoj naprednih programskih rešitev HyPAS, ki 
preoblikuje večopravilno napravo v poslovno oro
dje, je možno prilagoditi uporabo naprave po
slovnim potrebam podjetja.
Poleg funkcionalnosti, ki so primerljive z A3 napra
vami, se nova serija ponaša tudi z nižjimi stroški. 
Nižja je že osnovna cena nakupa naprave, nižji so 
tudi obratovalni stroški, ki vključujejo nižjo porabo 
energije in manj odpadkov. Niso pa zanemarljivi 
tudi prihranki, ki so posledica nižjih logističnih in 

namestitvenih stroškov.
Z optimizacijo zasnove novih A4 večopravilnih 
naprav Kyocera omogoča uporabnikom izjemno 
učinkovitost, ki je bila do sedaj na voljo le z upora
bo dražjih A3 naprav. Nove TASKalfe so idealne za 
okolja kjer sta kakovost izpisov in možnosti 
zaključevanja vitalnega pomena. Pri varnosti in 
mobilnih zmožnostih so ohranili vse lastnosti 
večjih A3 naprav. Zato bodo podjetja, ob zmanj
šanih časih nedelovanja, kmalu po namestitvi 
opazila prihranke, ki jih prinaša investicija v nove 
Kyocerine naprave.  (P. R.)
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