לחשוב אחרת על דיו
מבט מקרוב על הדפסת דיו משרדית

ניפוץ מיתוסים אודות דיו במשרד
רבים עדיין חושבים שמדפסות דיו מתאימות יותר לשימוש
ביתי מאשר לעסקים .זה פשוט לא נכון te .תכננה את סדרת
 XoorPPtPH eLfבמיוחד כדי לעמוד בדרישות ההדפסה של
עסקים  -בעיקר בתחומי שימור מסמכים ,איכות הדפסה
הדומה לזו של מדפסות לייזר ,ביצועים ואמינות .למעשה ,כל
מוצרי  te XoorPPtPH eLfעוברים סדרת בדיקות מחמירות
שמדמה סביבות עסקיות מאתגרות במיוחד.
אם יש דבר בטוח אחד בעולם המחשבים ,זה שמקום העבודה
אינו מפסיק להשתנות .על תשתית המחשבים בארגון לעמוד,
הרבה יותר מתמיד ,בדרישותיו של כוח עבודה בפריסה רחבה,
הדורש גישה לתוכן ולשירותים מסביב לשעון ומסביב לעולם.
וכשמגיע הזמן להדפיס ,אנשים מצפים לאיכות הגבוהה ביותר
 באמצעות פתרונות הדפסה שיהיו אמינים וחסכוניים יותרמתמיד .סדרת  te XoorPPtPH eLfמספקת את הסחורה.
טכנולוגיית הזרקת הדיו מהווה פתרון מעולה למקום העבודה
 במיוחד עבור קבוצות עבודה הכוללות עד  15אנשים ,עבורהעובדים מרחוק ועבור סניפים מרוחקים .ועדיין יש כל כך
הרבה תפיסות מוטעות לגבי דיו .הגיע הזמן לבדוק היטב כיצד
טכנולוגיית הזרקת הדיו המתקדמת של  teבסדרת מדפסות
 te XoorPPtPH eLfיכולה לעבוד לא פחות קשה מטכנולוגיית
הדפסת הלייזר במשרד.

מיתוס מס'  :1הדפסת דיו
במשרד יקרה מדי.
הגיע הזמן לשלוח את המיתוס הזה לדרכו ,שכן הוא
פשוט אינו נכון .כשמדובר בהדפסות צבע ,החיסכון
בעלויות יכול להיות משמעותי למדי .לשם דוגמה,
מוצרי  te XoorPPtPH eLfמספקים חיסכון של עד 57%
1
מהעלות לדף צבע לעומת מדפסות לייזר מתחרות.
מוצרי  te XoorPPtPH eLfדומים למדפסות לייזר
במחירים דומים ,בכל הנוגע לתפוקת דפים ולנפח
הדפסה חודשי מומלץ .ומחסניות  te Orאופציונליות
משוות את משך הזמן הדרוש לחידושן לזה של
מקבילותיהן בתחום הלייזר 2.למחסניות דיו מקוריות
של  teנדרשות פחות אריזות מאשר למחסניות טונר,
ומשקל חומרי האריזה המושלכים לאשפה נמוך ב-
3
50%מאשר זה של מחסניות צבע למדפסות לייזר.
מוצרי  te XoorPPtPH eLfמשתמשים גם בעד 50%
4
פחות אנרגיה ממקביליהם בעולם הדפסת הלייזר.

מיתוס מס'  :2ביצועיהן של
מדפסות דיו אינם מוצלחים כמו
לייזר.
מוצרי  te XoorPPtPH eLfתוכננו במיוחד כדי לעמוד
בנפחי ההדפסה ומחזורי העבודה החודשיים
המומלצים לסביבות עסקיות .עיצוב המוצר ומנגנוני
ההדפסה הייחודיים שלהם עוברים את אותן בדיקות
מחמירים ועומדים באותם סטנדרטים כמו כל המוצרים
השולחניים שלנו .ועם סדרת מוצרי te XoorPPtPH eLf
 ,Oתוכלו ליהנות מטכנולוגיית ,te eegPPrPP
המשמשת גם במדפסות התעשייתיות שלנו .בנוסף

לכך ,מגשי הקלט דומים למגשים המהונדסים ברמה
גבוהה של מדפסות .te resPL PH
התוצאה? ביצועים ואמינות כמעט ללא הפרעה.
המדפסות גם מהירות מאד ,והדף הראשון יוצא
במהירות ,בשחור וגם בצבע .סדרת te XoorPPtPH eLf O
זכתה להופיע בספר השיאים של גינס כמדפסת
השולחנית בצבע המהירה בעולם 5,כשהדפיסה עד 07
דפים לדקה במצב עבודה כללי במשרד.

מיתוס מס'  :3מדפסות לייזר
מדפיסות באיכות טובה יותר.
רבים עדיין מאמינים שהדפסה בדיו מחזיקה פחות זמן
מעמד מאשר הדפסה בלייזר ,או שחרירי הדיו נסתמים
ומתייבשים .זה לא נכון .האמת היא שאיכות ההדפסה
היא המשימה העליונה ב ,te-ואף אחד לא יודע
לעשות זאת טוב יותר.
סדרת  te XoorPPtPH eLfמספקת איכות הדפסה
מקצועית בצבע וטקסט שחור חד ביותר .תקבלו
6
תוצאות איכותיות ביותר העמידות בפני מים
והחסינות מפני דהייה ומריחה - 0גם לאחר שימוש
במדגשים .ההנדסה המתקדמת של  teמבטיחה
שראשי ההדפסה יחזיקו מעמד לכל אורך חיי המוצר
ומוודאת שלא יהיו כל סתימות חרירים והתייבשויות
של הדיו.

מבט מקרוב על הדפסת דיו משרדית
מוצר ,פתרון או שירות

מיתוס מס'  :4אין למדפסות דיו
את תכונות הניהול והאבטחה
שמחלקות המחשבים זקוקות
להן.
אל תתנו לחיסכון בעלויות ולעיצוב השולחני לשטות
בכם .מדפסות  te XoorPP PH eLfהן מכשירים קטנים
אך עוצמתיים שתוכננו תוך חשיבה מעמיקה על כוח
עבודה הפרוס באופן רחב.

 PHזכתה בציון  er/c. taeqpהמספרי הגבוה ביותר
במחקר Pcqqcr HeEE er/c qprhaמשנת .2113
למידע נוסף ,בקרו באתר .dm.aep

המדפסות מסדרות  te XoorPPtPH eLf Oו277-
תומכות בשפות הדפסה רבות ותואמות שדרוגי קושחה
באמצעות תוכנת  te PPt PHeP riעטורת הפרסים.
מכשירים אלה גם מטפלים בתזרימי עבודה של
מסמכים ,ועובדים היטב בשיתוף פעולה עם פתרונות
של שירותי הדפסה מנוהלים .האבטחה מנוהלת על ידי
,te n egrig eiP eLriHrig PPaLrHi aPiHPL
הפתרון מבוסס-המדיניות הראשון בענף שנועד
למכשירי ההדפסה וההדמיה שלכם
תוכלו לעקוב אחר המדפסות שלכם ולנהל אותן מרחוק
באמצעות  te PPt PHeP riאו ע"י ייפוי כוח
(  )yLfriדרך  .B Uבעזרת te W tPPPPP PPt
 PLgPLתוכלו ליהנות מגישה לכל משתמשי
הרשת באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי .וכמו
מדפסות  te resPL PHרבות ,המדפסות מסדרות te
 XoorPPtPH eLf Oו 277-תומכות ב ,ear 5-בear 6-
וב.e -
תוכלו ליהנות גם מתכונות האבטחה המשופרות שלהן
אתם זקוקים ,כשהנתונים נשמרים ברמת המכשיר
באמצעות חומת-אש ,או ברמת הרשת באמצעות
 . rHtSSeניתן גם להפעיל או להשבית את תכונות
המכשיר על פי סיסמה  -כולל גישה אלחוטית,B U ,
פקס בצבע וצילום בצבע .וכמובן שניתן להשתמש
בנעילת לוח הבקרה הנוחה כשהמכשיר אינו בשימוש.

מיתוס מס'  :5מדפסות דיו
פשוט לא נועדו לעסקים.
מדפסות  te XoorPPtPH eLfמשתלבות באופן חלק
בסביבות ההדפסה המשרדיות  -בין אם הן מנוהלות
ובין אם לאו .הן תומכות גם בשילוב בסיסי של תזרימי
עבודה נטולי-נייר.
כל מדפסת  te XoorPPtPH eLfתוכננה לשימוש משרדי
כללי ,עם חומרה מוצקה מבחוץ ועם קושחה עמידה
יותר בפנים.
והחדשות הטובות ביותר  -מדפסות מסדרות te
 XoorPPtPH eLf Oו 277-זכאיות ליהנות מחוזי te
 seiegPP eLriH PLgrPPsואינן צריכות לעמוד
בדרישות זכאות-מחדש לעתים תכופות.

חשבו מחדש כיצד אתם מדפיסים
מדפסות מסדרת  te XoorPPtPH eLfיספקו לכם איכות
הדפסה נהדרת בצבע ,בעלות נמוכה ועם טביעת רגל
קטנה וצריכת חשמל נמוכה .מדפסות אלו ,על כל
תכונות הניהול והאבטחה הדרושות למערך המחשבים
בארגון ,ישתלבו באופן חלק בסביבת המשרד שלכם.
בעולם של חדשנות בהדפסת דיו ושל תכונות לשילוב
במערך המחשבים ,אין ספק ש te-היא המובילה.
הודות למעמדה המוביל בתחום המחשוב והשירותים,
 teהיא הבחירה הטבעית לשילוב בתזרים העבודה
ולניהול תוכן.
למידע נוסף ,בקרו באתר
o.pghjfchfh//ogomoc.ph
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