YENİ ÜRÜN

HP’den endüstriyel baskı hizmeti
sağlayıcılara yeni kalite ve üretkenlik...
HP, gücünü HP Scitex Yüksek Dinamik
Kapasitesi (HDR) Baskı Teknolojisi’nden
alan HP Scitex FB10000 endüstriyel baskı
makinesini yüksek iş hacmine sahip servis
sağlayıcıları pazara çıktı. HP’nin yeni
baskı makinesi servis sağlayıcıların ticari
çizimlerini ve oluklu teşhir uygulamalarını
analogdan dijitale çevirerek kârlılığın
artırılmasına yardımcı oluyor.
HP Scitex FB10000 endüstriyel baskı
makinesi ofset standartlarına (maliyet
açısından bir yük oluşturmadan) uyup

dijital yöntemin imkân sağladığı kısa
süreler, kişiselleştirme ve hızlı teslim
gibi avantajlardan yararlanarak hız,
kalite ve çok yönlülüğün benzersiz bir
kombinasyonunu sunuyor.
Altı renkli HP Scitex HDR baskı
sistemi dinamik nokta boyutu
kontrollü endüstriyel üretkenlik ve
yüksek kalitesiyle HP Scitex FB10000
endüstriyel baskı makinesi, HP Scitex
HDR baskı teknolojisini kullanarak 16
gri düzey baskıyı 1000 BI kağıdını iki

saatten az bir sürede üretme becerisiyle
birleştiriyor. Söz konusu özellikler
hizmet sağlayıcıların geleneksel ofset
uygulamalarının gerektirdiği kalite ve hıza
ulaşmalarına olanak tanırken hızlı teslim
ve daha kısa süreli çalışma gibi taleplere
de yanıt veriyor.
HP Scitex HDR baskı teknolojisi
görüntüde ayrıntı seviyesinin netliği
için renk ve ton üzerinde hassas kontrol
sağlıyor, olabilecek en yüksek dinamik
kapasitede baskılar üretiyor.
kapasite

Samsung ATIV Q yaşamı daha
konforlu hale getiriyor
Samsung, farklı çalışma
modlarını bir arada bulundurma
özelliğinin yanı sıra hem Windows
işletim sistemi hem de Android’in
keyfini sürme özelliği ile tam
anlamıyla dönüştürülebilir bir cihaz
olarak öne çıkan ATIV Q’yu pazara
sunuyor. Günümüzün değişen yaşam
tarzları dikkate alınarak tasarlanan ATIV
Q hem dizüstü bilgisayar hem de tablet
olarak ayaktayken ya da otururken rahatça
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kullanılıyor. ATIV Q, kullanıcılara tableti dört
kullanılı
modda kullanmalarını
farklı fonksiyonel
fon
sağlayan yenilikçi bir tasarım sunuyor.
şeklinde kullanım için ekran
Tablet şe
klavyenin üzerine yatırılabiliyor. Dizüstü
klavyen
bilgisayar şeklinde kullanılmak için ekran
bilgisaya
yukarıya kaldırılabiliyor, ekrandaki içeriğin
karşınızda oturan bir kişiyle paylaşılabilmesi
karşınızd
için ekran
ekra havada bırakılabiliyor veya ekran
derece döndürülerek film izlenebiliyor.
180 dere
ATIV Q aayrıca aşırı ince ve hafif olması
sayesinde optimum düzeyde taşınabilirlik
sayesind
de ssunuyor.
ATIV Q’da dünyanın en yüksek
QHD (3200x1800) çözünürlüklü ekranı
bulunuyor.
bulunuy
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Teknik detay
görmek
isteyenlere
Xerox 6705
Mimarlık, mühendislik, inşaat
şirketleri ile üretim firmaları ve
ticari baskı merkezlerinin teknik
dokümanları için en hızlı ve ekonomik
seçeneklerden biri olan Xerox 6705,
keskin ve kusursuz bir görüntü kalitesi
sunuyor. Tam renkli tarayıcısı, geniş
formatlı renkli dosyaların yüksek
çözünürlüklü dijitalleştirilmesini
sağlıyor. Xerox 6705, 10.4 inç renkli
kontrol paneli ve dokunmatik ekranıyla
da kullanımı kolay hale getiriyor.
Xerox 6705, 600x600 dpi
çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli çıktı
veriyor. Önceki modele kıyasla ilk baskı
süresi %30 geliştirilmiş olan Xerox
6705, dakikada 5 A1 boyutlu sayfa
üretebiliyor. Renkli tarama özelliğiyle
dikkat çeken Xerox 6705, taradığı
dosyaları ağdaki bir bilgisayara ve
yazıcıya gönderebiliyor, CentreWare
yazılımıyla taranmış verileri uzaktan
yönetebiliyor. Güvenli baskı imkânı
sağlayan Xerox 6705’in özel baskı,
şifreli koruma, hard disk üzerine
yazma, veri şifreleme gibi özellikleri
diğer yazıcılardan farklılaşmasını
sağlıyor. Xerox 6705’de bulunan
renk yoğunluğunu ayarlama özelliği
de imza ve mühürleri
belirginleştirme, kırmızı
işaretleri vurgulama ve
belirli renkleri kapatma
esnekliği sunuyor.

Next&NextStar Piri Reis II ile
doğru yoldasınız...
İş yaşamının en yoğun olduğu
zamanlarda imdadınıza yetişecek teknoloji,
teknoloji
Next&NextStar ’da. Birden fazla teknolojik
N
cihaz taşımak zorunda olanların hayatını
kolaylaştıran Next&NextStar Piri Reis
II, dâhili Trafik Bilgi Sistemi, 5’li çoklu
dokunmatik kapasitif ekranlı, Android
4 işletim sistemli navigasyon cihazıyla
kaliteli bir hizmet sunuyor. Tek bir cihazla

birçok işinizi rahatlıkla halledebiliyor
halledebiliyor,
kkalan vaktinizi ise oyun oynayarak keyifle
değerlendirebiliyorsunuz.
Pratik ve keyifli bir yaşam tarzı sunan
Next&Nextstar, geliştirdiği Piri Reis II
Android Navigasyon cihazını arabada
navigasyon cihazı, iş yerinde tablet
bilgisayar, evinizde ise oyun konsolu olarak
kullanabiliyorsunuz.

S
Siemens
split klima yüksek
e
enerji tasarrufu sağlıyor
Siemens split klimalar
sağladığı yüksek enerji tasarrufu
ve daha fazla konfor sağlayan
yenilikçi özellikleri ile dikkat
çekiyor. Klimalar gereksiz
enerji tüketiminin önüne geçen
inverter özelliği ve iyonizer
(iyonlaştırıcı) gibi fonksiyonlarıyla
öne çıkıyor. Siemens inverter
split klimalar ısıtma ve soğutma
fonksiyonlarının yanı sıra, havayı
temizliyor ve nemini alıyor.
Siemens split klimalarda
bulunan ısı pompası (Heat-Pump)
özelliği
ısıtma konumunda ısının
ö
enerji
kullanılarak üretilmesi yerine
e
dış ortamda bulunan ısıyı emerek iç
ortama
orta taşıyor. Böylece gereksiz enerji

tüketiminin önüne geçiliyor. Heat- Pump
özellikli Siemens split klimalar soğutma
konumunda da iç mekândan emilen ısıyı
dışarı atarak enerji tasarrufuna destek
oluyor.
Siemens split klimaların bir diğer
dikkat çeken yenilikçi teknolojisi
“1 W Standby” da enerji tasarrufuna
önemli katkılarda bulunuyor. İyonizer
fonksiyonuyla ortamın havası sigara
dumanı, polen, virüs, bakteri ve
maytlardan temizleniyor.
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