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Nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne od Kyocery

Arcus SA, wyłączny dystrybutor Kyocera Document Solutions w Polsce, wprowadził do swojej oferty dwa nowe
urządzenia wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M6026cdn i M6526cdn. Oba urządzenia sprawdzą się znakomicie w
małych i średnich firmach. Wydajne tonery umożliwiają wydrukowanie 7000 stron czarno-białych i 5000
kolorowych na jednym kartridżu. Duża pojemność wejściowa papieru, umożliwiająca przechowywanie nawet
1300 arkuszy papieru, w czterech różnych źródłach, gwarantuje nieprzerwaną i komfortową pracę. Nowe
drukarki wyposażono także w funkcję dwustronnego skanowania i drukowania. Zaawansowane
oprogramowanie pozwala przesyłać zeskanowane dokumenty na adresy mailowe, do folderów sieciowych, czy
w postaci faksu. O dużą prędkość przetwarzania nawet największych dokumentów dba szybki procesor Power
PC 465S-667MHz oraz pamięć o pojemności 1GB.

„Nowe drukarki wielofunkcyjne ECOSYS M6026cdn i M6526cdn zostały zaprojektowane dla firm, które na co
dzień drukują lub skanują w kolorze dużą liczbę dokumentów. Nowe urządzenia gwarantują zarówno wysoką
wydajność jak i jakość, oraz charakteryzują się bardzo łatwą obsługą, znaną z innych modeli Kyocery.
Jednocześnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, urządzenia pomagają zmniejszyć koszty związane z
wydrukiem, które dla wielu przedsiębiorstw okazały się zbyt duże” – powiedział Łukasz Rumowski – Dyrektor
Działu Rozwoju Produktu w Arcus SA
Oba modele umożliwiają ustawienie do 100 kodów departamentowych, które pozwalają na bieżąco
kontrolować wykorzystanie urządzeń w firmie. Dodatkowo, dzięki specjalnym funkcjom, zakres możliwości
drukowania lub kopiowania może być zdefiniowany dla każdego użytkownika indywidualnie. Urządzenia
umożliwiają również stworzenie profili, które wymuszą odpowiedni wydruk dla określonych dokumentów.
Wszystkie te technologie pozwalają zmniejszyć koszty serwisowania urządzeń i jednocześnie zwiększyć
wydajność drukowania.
Jednocześnie Kyocera ECOSYS M6026cdn i M6526cdn zostały stworzone w oparciu o sprawdzony i wielokrotnie
nagradzany system ECOSYS. Innowacyjne rozwiązania Kyocera pozwoliły na rozdzielenie bębna drukarki od
tonera, dzięki czemu wymieniany jest tylko sam kartridż, a nie jak w większości produktów dostępnych na
rynku, kaseta tonera wraz z bębnem. Sam ceramiczny bęben w modelach M6026cdn i M6526cdn został tak
skonstruowany i wzmocniony, by wydrukować nawet 200 000 stron.
Urządzenia dostępne są w sieci sprzedaży Arcus SA, wyłącznego dystrybutora marki Kyocera w Polsce.

O GRUPIE ARCUS

ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania
dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz
Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems SA dostarczają również kompleksowe
rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie
informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o.
produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy
ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja
publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.
O KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu
zarządzaniem dokumentami. Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, niezawodne
urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i szeroki zakres rozwiązań
programowych i Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document Solutions zawiera
innowacyjne produkty z komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy korzystają z niskiego
całkowitego kosztu posiadania (TCO) rozwiązań oraz wysokiej wydajności w każdym miejscu pracy. Oferta
rozwiązań i usługi Managed Document Services umożliwiają klientom zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ
na środowisko oraz poprawę efektywności i niezawodności procesów biznesowych w tym samym czasie.
Więcej informacji na stronie: www.kyoceradocumentsolutions.pl.
KYOCERA Document Solutions Inc. jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 roku
obchodziła swoją 50. rocznicę. Zajmująca 492 miejsce na liście 2000 największych światowych firm
notowanych na giełdzie magazynu Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej ceramiki,
komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. Długoterminową
strategią wzrostu KYOCERA są działania wspierające sektory telekomunikacji, przetwarzanie informacji,
ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.
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