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Monochromatické laserové
multifunkční zařízení

Brother MFC L6900DW

Tiskové řešení

Ucelené tiskové řešení Kyocera
TASKalfa 356ci

Kategorie:
Tisková řešení
www.brother.cz

Kategorie:
Tisková řešení
Kyocera + MyQ,
www.kyoceradocumentsolutions.eu a www.myq.cz

Přihlašovatel:
Brother International CZ, www.brother.cz
výrobce
Použití produktu: Monochromatické laserové multifunkční zařízení MFC L6900DW je
zkonstruováno pro vyšší zátěž po delší časový úsek. Automatický podavač dokumentů
(ADF) na 80 listů umožní rychlé skenování a kopírování spolu s rychlým oboustranným
tiskem. Oproti předchozím modelům došlo také i k výraznému vylepšení uživatelského
rozhraní, které nabízí nyní intuitivnější ovládání. Doplňkem jsou pak volitelné ultravysokokapacitní tonerové kazety, které nabízejí ekonomičtější provoz.
Popis produktu: MFC-L6900DW nabízí standardní kapacitu papíru na 570 listů, kterou
je možné rozšířit až na 2 650 listů, a rychlosti až 50 str./min. Pro zvýšení produktivity
a snížení nákladů má toto zařízení k dispozici automatický podavač dokumentů (ADF)
na 80 listů a také možnost použití ultravysokokapacitních tonerových kazet až na
20 000 stran. Pomocí NFC lze zabezpečit tisk a vylepšit přihlašování uživatelů při přímém tisku dokumentů bez nutnosti kupovat další čtečku karet. Pro intuitivnější ovládání menu je k dispozici dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,3 cm.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Rychlost tisku až 50 str./min.
■ Oboustranné skenování rychlostí až 100 obr./min.
■ Kapacitu 570 listů papíru lze rozšířit až na 2 650 listů
■ Startovací tonerová kazeta na 12 000 stran a volitelná ultravysokokapacitní tonerová kazeta až na 20 000 stran
■ Intuitivní dotykový LCD displej s úhlopříčkou 12,3 cm
■ Vylepšené zabezpečení dokumentů a přihlašování uživatelů při přímém tisku s integrovanou čtečkou NFC
Záruka: 24 měsíců, při registraci až pět let on-site
Cena (bez DPH): 24 345 Kč

Přihlašovatel:
Janus, www.kyocera.cz
oficiální distributor značek Kyocera a MyQ

Použití produktu: A4 barevné multifunkční zařízení Kyocera Taskalfa 356ci v kombinaci s tiskovým řešením MyQ BusinessPro a integrovaným terminálem MyQ Embedded
je prvním zařízením formátu A4 s výkonem a pokročilými možnostmi známými z řešení
formátu A3. Set dokáže kontrolovaně tisknout, kopírovat i skenovat a zároveň dává uživateli k dispozici aktuální a kompletní přehled o veškerých tiskových nákladech. Navíc
díky otevřené platformě HyPAS je stroj připraven pro využívání řady dalších inteligentních aplikací.
Popis produktu: Sjednocený set využívá silných vlastností všech produktů – dlouhá životnost vnitřních komponent zajistí nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. Platforma HyPAS umožní integraci ovládání MyQ přímo na sedmipalcovém barevném dotykovém displeji zařízení, čímž zaručí jednoduchý a intuitivní přístup
ke správě dokumentů. Pohodlně, přímo na displeji zařízení, si jednodotykovou volbou
vyberete požadovanou operaci – tisk, kopírování, sken OCR, sken do e-mailu a další.
Veškerá tlačítka a volby na MyQ ovládacím panelu lze individuálně nastavit každému
uživateli přímo na míru.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Kombinace multifunkce a softwarového tiskového řešení
■ Rychlost až 35 stran A4/ min. barevně i černobíle
■ Tisk v rozlišení až 1 200 dpi
■ Vysokorychlostní skenování až 120 stran za minutu
■ Široká paleta volitelných finišérů (sešívání, děrování, mailbox…)
■ Plná podpora mobilního tisku
■ Výkonný procesor, až 2 GB RAM a 8 GB SSD
■ Inteligentní nástroj pro správu tiskových úloh
■ Identifikace uživatele zadáním PIN (možno i identifikační kartou)
■ Bezpečný tisk/kopírování/skenování
■ Nabídka přehledných reportů
■ Kreditní i projektové účtování
Záruka: 36 měsíců
Cena (bez DPH): 63 261 Kč
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