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..Nove Naprave ecosys vsebujejo zNačilNe lastNosti iN kakovost, ki odlikuje kyoceriNo serijo ecosys, vključNo z iNovativNo tehNologijo 
toNerja, zaNesljivimi kompoNeNtami z dolgo življeNjsko dobo iN Nizko ceNo izpisov..

Kyocera ECOSYS 

Brezžično tiskanje in kakovost kot standard

KYOCERA Document Solutions, eno od vodilnih podjetij na področju do-
kumentnih rešitev, je konec lanskega leta prenovila družino tiskalnikov in 
večopravilnih naprav ECOSYS. Novi modeli se ponašajo s kakovostnimi 
barvnimi izpisi in z izboljšanimi zmogljivostmi. V večini modelov je 
povečana ločljivost tiskanja na 1.200 dpi, na voljo pa so tudi različice z 
možnostjo brezžičnega povezovanja. 
Tiskalniške naprave so kompaktnih oblik in so namenjene uporabi v majh-
nih do srednje velikih podjetjih. Primerne so za uporabo znotraj omrežne 
infrastrukture korporacij in optimizirane za večuporabniška okolja – brez 
težav jih lahko uporablja več uporabnikov hkrati. Kot take so idealne tudi 
za manjše do srednje velike delovne skupine, ki potrebujejo hitre in varne 
možnosti skeniranja in kopiranja, kakovostne izpise, faksiranje ter celovit 
nabor pisarniških funkcionalnosti. 

visoka produktivNost  
iN kakovostNe barve 
Po zaslugi vgrajenega zmogljivega procesorja vse naprave odlikuje visoka 
hitrost, tako skeniranja in tiskanja kot tudi prebujanja iz stanja pripravljen-
osti. Z izpisi med 21 in 40 stranmi na minuto nove KYOCERE ECOSYS 
prinašajo visoko produktivnost ter so primerne tudi za zahtevnejše upor-
abnike, ki tiskajo kompleks nejše vsebine in večje količine dokumentov. Z 
enoto za dvostransko skeniranje v enem prehodu s hitrostjo 40 strani na 
minuto pa so večopravilne naprave sposobne podpreti tudi vse naloge 
digitalizacije vstopnih dokumentov v podjetju. 
Obenem premorejo značilne lastnosti in kakovost, ki odlikuje družino 
ECOSYS, vključno z inovativno tehnologijo tonerja, zanesljivimi kompo-
nentami z dolgo življenjsko dobo in nizko ceno izpisov. Nova serija naprav 
ECOSYS omogoča tisk v visoki ločljivost 1.200 dpi in posledično visoko ka-

kovost izpisanih dokumentov ter slik. Nova generacija tonerjev je še do-
datno optimizirana za barvni izpis, saj ima razširjen barvni spekter in tako 
lahko natisne še bolj kakovostne dokumente v barvah. 

brezžičNo tiskaNje 
Brezžično tiskanje v poslovna okolja prinaša novo dimenzijo uporabniške 
izkušnje. Zaposleni se preko svojih mobilnih naprav hitro in enostavno 
povežejo s katerimkoli tiskalnikom v podjetju, do katerega imajo dostop in 
natisnejo želene dokumente. 
Nova družina Kyocerinih A4 črno-belih in barvnih naprav je prva, ki že v stan-
dardni konfiguraciji nudi brezžično povezljivost (Wi-Fi in Wi-Fi Direct) in pod-
poro za vse trenutno najbolj aktualne rešitve za tiskanje z mobilnih naprav, 
vključno z Apple AirPrint, Mopria ter Google Cloud Print. Za mobilno skeniran-
je in napredne naloge mobilnega tiskanja imajo naprave nameščeno tudi 
priljubljeno programsko opremo Kyocera Mobile Print.  (P. R.)

PROFESIONALNA VEČOPRAVILNA NAPRAVA ZA NIZKO CENO

XENON FORTE d.o.o., Tel.: 01 54 84 800, prodaja@xenon-forte.si, www.xenon-forte.si

Redna cena: 328,18 €

Cena v AKCIJI: 242,78 €

Hitrost: 21 barvnih izpisov A4 v minuti
Ločljivost: 1200*1200 dpi - laserska tehnologija
Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print
Obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje
Garancija ECOSYS na vitalne dele: 3 leta ali 100.000 izpisov

Celotno akcijsko ponudbo tiskalnikov in večopravilnih naprav KYOCERA,
si oglejte na spletni strani www.xenon-forte.si/akcije.
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