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Kyocera TASKalfa

Nova generacija večopravilnih naprav 
..Do 53 % nižja poraba energije, preprosta namestitev in nizki stroški vzDrževanja..
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Zmanjševanje stroškov poslovanja je ena glavnih 
nalog, ki jih imajo danes vodstva podjetij. Eno 
večjih priložnosti za prihranek predstavljajo opti-
mizirani tokovi dokumentov in racionalna raba 
barv ter potrošnega materiala pri izpisih doku-
mentov. Poslovni procesi postajajo vse bolj kom-
pleksni ter zahteve po kreativnih načinih zaje-
manja in zaključevanja dokumentov vse večje. 
Obenem pa raste tudi skrb za varovanje okolja in 
potreba po učinkoviti rabi energije, ki v celotni 
strukturi stroškov predstavlja pomemben delež. 
Nova generacija večopravilnih naprav Kyocera 
TASKalfa prinaša v poslovna okolja inovacije, ki 

poenostavljajo kompleksne delovne tokove. 
Zagotavljajo večjo zanesljivost, obširen nabor 
funkcij in izjemno energetsko učinkovitost. Z in-
teligentnim načinom nastavitev za varčevanje 
omogočajo zbujanje iz stanja pripravljenosti le 
tistih delov sistema, ki jih uporabnik trenutno 
potrebuje. S takšno zasnovo zmanjšujejo tipično 
porabo energije kar do 53 odstotkov glede na 
prejšnjo generacijo naprav. 

EdinstvEn koncEpt kyocEra Ecosys 
Kyocera svoj okolju prijazen koncept razvija že več 
kot 20 let. ECOSYS ni le stvar tehnike, ampak celo-
vitega koncepta. Termin simbolizira tri vitalne dele: 
EKOnomija, EKOlogija in SYStemske rešitve ter 
predstavlja stroškovno učinkovit zajem in izpis do-
kumentov z minimalnim vplivom na okolje. V jed-
ru koncepta je edinstven amorfen silicijev boben z 
življenjsko dobo do 600.000 izpisov, kar zagotavlja 
neprimerljivo zanesljivost in učinkovitost. Robust-
na zasnova tako uporabnikom zmanjšuje skupne 
stroške vzdrževanja ter čas nedelovanja. 
Nove barvne in črno-bele naprave TASKalfa s 
hitrostmi tiskanja od 30 do 55 strani na minuto so 
namenjene delovnim skupinam s povprečno 
mesečno količino tiskanja med 6.000 in 15.000 iz-
pisov. Že standardno velike predale za papir je 

možno nadgraditi z dodatnimi, kar omogoča, da 
naprave založimo z do 7.150 listi papirja. Sočasno 
lahko uporabljamo do 6 različnih medijev z debeli-
no od 60 do 300 gramov papirja. Novost je tiskan-
je na papir z ušesi/zavihki. Iz predalov 1 in 2 lahko 
tiskamo tudi formate nestandardnih velikosti (od 
140 x 182 mm do 305 x 457 mm), naprave pa lahko 
v enem prehodu tiskajo tudi transparente do 
največje velikosti 305 x 1.220 mm. 

skEniranjE z ocr 
Za nadaljnjo obdelavo in urejanje besedila je 
možno nadgraditi nove naprave s tehnologijo 
zajema z optično prepoznavo vsebine (OCR). 
Besedilo je tako pretvorjeno v digitalno obliko 
in shranjeno v format PDF, po katerem je 
omogočeno iskanje. 
Odlikuje jih tudi nov uporabniški vmesnik, ki je pre-
prost za uporabo in je enoten za celotno serijo. V 
kombinaciji z barvnim in na dotik občutljivim zaslo-
nom, ki ga upravljamo na način kot pametne tele-
fone, tako predstavlja hiter in enostaven dostop do 
številnih funkcij novih naprav Kyocera TASKalfa. 

Mobilno tiskanjE 
Kyocera Mobile Print je brezplačen program, ki 
deluje na napravah z operacijskima sistemoma 
iOS in Android. Z njim je mogoče natisniti doku-
mente in fotografije neposredno z mobilne 
naprave ali skenirati nanjo, kot tudi tiskanje pri-
ponk e-sporočil. Novost pa je podpora za Apple 
AirPrint, s katero lahko uporabniki naprav iPhone, 
iPad in iPod Touch tiskajo slike, e-pošto in druge 
dokumente neposredno na naprave TASKalfa.
Za več informacij o novi generaciji Kyocera 
TASKalfa obiščite spletno stran http://www.
xenon-forte.si.  (P.R.) 


