pagepro 5650EN
Mocne strony druku

Monochromatyczna drukarka dla grup roboczych 43 str./min.

pagepro 5650EN

Profesjonalne
i wydajne urządzenie
Wszyscy ci, którzy poszukują rozwiązania, zapewniającego najwyższą jakość wydruków przy niskich
kosztach eksploatacji, powinni zwrócić uwagę na monochromatyczną drukarkę pagepro 5650EN. Jest ona
przy tym urządzeniem szybkim i wydajnym, co czyni ją przydatnym wszędzie tam, gdzie liczą się wysokie
nakłady. Jej niezaprzeczalnymi atutami są również solidna konstrukcja oraz zdolność do niezwykle łatwej
integracji z firmową siecią.

Nie trać czasu
Duża liczba czarno-białych dokumentów w możliwie
najkrótszym czasie – oto, co oferuje drukarka pagepro 5650EN. Drukuje ona z szybkością 43 stron na
minutę, zaś pierwszy wydruk można uzyskać już po
9,5 sekundach. To wynik, który z pewnością usatysfakcjonuje najbardziej wymagających użytkowników w firmach, w których liczy się każda sekunda.
Wysoką wydajność zapewniają: najnowszy kontroler
Emperon™, przetwarzanie z częstotliwością 500
MHz i standardowa pamięć 128 MB.

Wejdź w sieć

Zwiększ wydajność

Ważną cechą pagepro 5650EN jest pełna zgodność
z istniejącymi rozwiązaniami sieciowymi.
Zastosowany w drukarce kontroler Emperon™
współpracuje z każdym systemem operacyjnym oraz
językami drukowania PostScript® 3™ oraz PCL®
6. Błyskawicznie integruje się z siecią firmową.
Ogromnym ułatwieniem jest też drukowanie plików
(PDF, TIFF, JPEG) bezpośrednio z pamięci USB, bez
pośrednictwa komputera (wymagany dysk twardy lub
karta CompactFlash™). Dzięki temu wszelkie dokumenty można drukować w szybkim tempie.
Pagepro 5650EN jest przystosowana do najnowszych rozwiązań w dziedzinie przetwarzania dokumentów – zapewnia wsparcie formatu XPS (specyfikacja papieru XML) z Microsoft Vista™ (wymagany
dysk twardy). Ten nowy format rewolucjonizuje sposób drukowania i udostępniania dokumentów.

Pagepro 5650EN to urządzenie, które zapewnia
wysoką wydajność drukowania. Drukarka może
przechowywać do 1800 arkuszy papieru przy użyciu opcjonalnej kasety – z różnorodnymi rodzajami
papieru – do 216 g/m2. Dokumenty specjalne, takie
jak faktury, listy przewozowe, koperty i etykiety, są
drukowane płynnie i z doskonałą jakością dzięki
wbudowanym kasetom, które zapewniają płynne
podawanie papieru. Możliwości drukarki zwiększa
opcjonalny 500-arkuszowy odbiornik z możliwościa
przesuwania, a także opcjonalny moduł druku dwustronnego – doskonale sprawdzą się one w drukowaniu sprawozdań i biuletynów.

Bezpieczeństwo i kontrola kosztów
Firmy produkują coraz więcej dokumentów i duża
ich część to dokumenty poufne. Dlatego istotne
są rozwiązania, które zapewniają ochronę danych
przed dostępem osób niepożądanych. Funkcja bezpiecznego drukowania w pagepro 5650EN zapewnia
pełną kontrolę nad wykonywaniem zadań przez
drukarkę.
Uproszczone jest również ewidencjonowanie zadań
drukowania. Każde konkretne zadanie związane
z drukowaniem jest śledzone, co umożliwia dokładne obliczanie i kontrolowanie kosztów. Informacje
o statusie w czasie rzeczywistym, takie jak poziomy
tonera i problemy z drukarką, mogą być przeglądane w komputerze przy użyciu narzędzi zarządzania
PageScope® Suite (wymagany dysk twardy lub
karta CompactFlash™).
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