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Στα νέα δεδοµένα της πανδηµίας του κορωνοϊού, 
της επιβεβληµένης απόστασης, καθώς και της συ-
νεπαγόµενης αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, αναγκαστήκαµε να καλωσορίσουµε 
τη νέα λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών, αφού 
οι εργαζόµενοι βρέθηκαν περιορισµένοι στην οικία 
τους ασκούµενοι πλέον στην τηλεργασία. 
Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι επαγγελµατίες 
έχουν πλέον στην διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα 
τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και τα παρελκόµενα 
αυτών, όπως είναι οι εκτυπωτές και τα πολυµη-
χανήµατα, καθιστώντας τις δυνατότητες εκτύ-
πωσης εξίσου δυναµικές, όπως ακριβώς και στο 
γραφείο. Και επειδή ένας εκτυπωτής από µόνος 
του δεν µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός 
απαιτητικού χρήστη, σε πολλές περιπτώσεις καθί-
σταται αναγκαία µια πολυσυσκευή, που όχι µόνο 
εκτυπώνει,  αλλά και δύναται να βγάζει φωτοτυπίες 
να κάνει scan to email, αλλά και να στέλνει fax 
όπου αυτό απαιτείται. Ασφαλώς, εάν ο εκτυπωτής 
ή το πολυµηχάνηµα έχει και Wi-Fi επικοινωνία, 
τότε τα πράγµατα είναι σαφώς καλύτερα, καθώς 
διευκολύνει τόσο τους χρήστες επιτραπέζιων υπο-
λογιστών όσο και τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες 
κινητών συσκευών να πραγµατοποιούν µε µεγα-
λύτερη ευκολία τις έγχρωµες και ασπρόµαυρες 
εκτυπώσεις τους. 

Η Kyocera, έχοντας καταγράψει µία λαµπρή ιστο-
ρία στο κοµµάτι του printing, από το 1934 διαθέτει 
αξιόπιστα προϊόντα, οικολογικά µε ανταγωνιστικό 
λειτουργικό κόστος, προσεγγίζοντας µε τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο την αγορά SOHO. Η Kyocera, 
µε προϊόντα τεχνολογίας laser χρησιµοποιεί µε-
λάνια-Toner Cartridges, πλήρως ανακυκλώ-
σιµα αφού δεν διαθέτουν µηχανικά µέρη, όπως 
τα αντίστοιχα άλλων κατασκευαστών. Ένα ακόµα 
θετικό πρόσηµο, είναι ότι τα µηχανήµατα Kyocera 
προσφέρουν πολύ χαµηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας, ακολουθώντας όλα τα ενεργειακά πρότυπα 
ασφάλειας.

Η KCR Printing S.A., επίσηµος και αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της KYOCERA B.V. στην Ελλάδα 
διαθέτει τα πιο καταρτισµένα στελέχη στο printing 
στην ελληνική αγορά, τόσο σε εµπορικό όσο και σε 
τεχνικό επίπεδο. Η ελληνική αντιπροσωπεία ακο-

λουθεί τις αρχές και την φιλοσοφία  της KYOCERA, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια του 
«Customer First» στοχεύοντας στην ικανοποίηση 
του πελάτη προσφέροντας παράλληλα αξιόπιστες – 
οικολογικές – πρωτοποριακές λύσεις στις ανάγκες 
του πελάτη – καταναλωτή καθώς και όλο το after 
sales support.
Βάσει των προαναφερθέντων και εφόσον οι τάσεις 
της εργασίας αλλάζουν, η KCR προτείνει για την 
συγκεκριµένη αγορά και τους κατ’ οίκον επαγ-
γελµατίες, δύο πολυµηχανήµατα laser αξιόπιστα, 
λειτουργικά και οικονοµικά, έγχρωµης και ασπρό-
µαυρης αντίστοιχα εκτύπωσης:

• Kyocera Ecosys M5521cdw: Έγχρωµο A4 µε
δυνατότητες print/copy/scan/fax ποιότητα εκτύ-
πωσης στα 1200Χ1200 dpi, standard δικτυακή
εκτύπωση καθώς και ασύρµατη δικτύωση (Wi-
Fi) όπως επίσης και δυνατότητα Google Cloud
Printing.
• Kyocera Ecosys M2635dn: B/W A4 µε δυνα-

τότητες print/copy/scan/fax ποιότητα εκτύπωσης
στα 1200Χ1200 dpi, έχει standard δικτυακή ε-
κτύπωση επίσης διαθέτει και δυνατότητα Google
Cloud Printing & Air Print.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω προσφέρεται διετής 
εγγύηση από την επίσηµη αντιπροσωπεία.
Κλείνοντας, απευθυνόµενος στην νέα τάση αποµα-
κρυσµένης εργασίας, θα ήθελα να χρησιµοποιήσω 
το Hashtag της εταιρείας: 
#Bemotivated #Beproductive #Be-kyocera!

Be motivated, be productive, be Kyocera
Άρθρο του Θανάση Γραµµατικού
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Θανάσης Γραµµατικός
Sales Channel Manager στην KCR Printing

«Η πτώση που παρουσιάστηκε το 2019 ήταν σύµ-
φωνη µε τις εκτιµήσεις και τις αγορές κι αυτή η 
εξέλιξη συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
και στις αρχές του 2020, αλλά θα υπάρξει κάποια 
ανάπτυξη από ορισµένα segments», δήλωσε ο 
Phil Sargeant, διευθυντής προγράµµατος της IDC 
(Western European Imaging, Hardware Devices, 
and Document Solutions group). Τα στοιχεία 
δείχνουν πως οι αγορές του hardcopy εξακολου-
θούν να είναι πολύτιµες για πολλούς OEM και 
ορισµένες παραδοσιακές αγορές, όπως η µονό-
χρωµη και η inkjet, εξακολουθούν να είναι πολύ 
σηµαντικές, ακόµη και αν µειώνονται προσωρινά. 

Η θετική πορεία των inkjet
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα αγοράς 
της ResearchAndMarkets µε τίτλο «Global Inkjet 
Printers Market Size, Market Share, Application 
Analysis, Regional Outlook, Growth Trends, Key 
Players, Competitive Strategies and Forecasts, 

2019-2027». 
Σύµφωνα µε αυτήν, η συνολική αγορά των inkjet 
εκτυπωτών σε παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται να 
παρουσιάσει αύξηση µε µέσο ετήσιο όρο ανά-
πτυξης της τάξης του 7,2% κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2019 ως 2027, ξεκινώντας µε αξία 45,18 
δις δολαρίων το 2019. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, µε την ταχεία εξέλιξη του 
e-commerce και του m-commerce, άρχισε να
αυξάνεται η ζήτηση για έναν αξιόπιστο και απο-
τελεσµατικό τρόπο επισήµανσης των brands και
αναβαθµισµένης επικοινωνίας µε τους πελάτες.
Η λογική αυτή οδήγησε στην υιοθέτηση των inkjet
εκτυπωτών, καθώς αποδείχτηκε πως συντελεί
στην αποτελεσµατική επικοινωνία µε τον τελικό
πελάτη.

Η τεχνολογία inkjet εξελίσσεται σταδιακά και 
τώρα θεωρείται οικονοµική και αξιόπιστη σε 

σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες. Επιπλέον, η 
ικανότητα των εκτυπωτών inkjet να παρέχουν 
εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και υψηλής ταχύ-
τητας έχει στρέψει την προσοχή του κοινού στο 
segment αυτό, αυξάνοντας την υιοθέτησή του.

Με συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και ερευνη-
τικές µελέτες, οι κατασκευαστές διερευνούν νέα 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες που µπορούν 
να ενσωµατωθούν στα επερχόµενα µοντέλα 
των εκτυπωτών inkjet. Το αποτέλεσµα είναι 
πως προσφέρεται µια µεγάλη ευκαιρία για τους 
εµπλεκόµενους να κάνουν το προϊόν τους πιο 
ξεχωριστό και έτσι να αποκτήσουν σηµαντική 
παρουσία στην αγορά.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος του εκτυπωτή και των 
cartridges σε σύγκριση µε άλλα παραδοσιακά 
µηχανήµατα και αξεσουάρ είναι πιθανό να πε-
ριορίσει την ανάπτυξη αυτής της αγοράς κατά 
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Στη νέα εποχή που ανέδειξε την ανάγκη για χρήση
των εκτυπωτών και πολυµηχανηµάτων, για σα-
ρώσεις, εκτυπώσεις διπλής όψης, mobile printing,
αποστολή αρχείων σε εκτός γραφείου χώρους, η
SiliconBlue (www.brother-hellas.gr), ως επί-
σηµος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο των
µηχανών γραφείου Brother (www.brother.com)
προσφέρει όλη την γκάµα των Brother πολυλει-
τουργικών συσκευών που απευθύνονται στην
κατηγορία του SOHO.

Ειδικότερα η Brother προτείνει εκτυπωτές και
MFPs, µονόχρωµα και έγχρωµα, από 20 ppm έως
50 ppm, ενσύρµατα και ασύρµατα, πολυλειτουρ-
γικά MFPs για εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή,
µε επιλογή για fax (MFCs) και χωρίς fax (DCPs),
µε δυνατότητα για αυτόµατο τροφοδότη µε διπλή
όψη κ.ά.
Επίσης, στην µεγάλη γκάµα των Brother µηχανών
περιλαµβάνονται εκτυπωτές και MFPs, laser και
inkjet, Α4 και Α3, ενώ οι τεχνολογίες που υπο-
στηρίζουν inkjet µε επαναγεµιζόµενα δοχεία (ink
tank), inkjet µε ξεχωριστά µελάνια (inks), laser

µε ξεχωριστά toners από το drum για µειωµένο
κόστος χρήσης

Προηγµένες δυνατότητες
Οι Brother µηχανές καλύπτουν όλες τις προηγµέ-
νες λειτουργίες για απλή και ασφαλή χρήση όπως:
• AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado 

Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, 
Brother Print Service Plugin, Wi-Fi Direct κ.ά.
• Δυνατότητα για εκτύπωση µε την χρήση 

κάρτας και εξ αποστάσεως (π.χ. Near Field 
Communication).
 Δυνατότητα και σε µικροµεσαία µηχανήµατα 
κατηγορίας SOHO να χρησιµοποιήσουν αναλώ-
σιµα µεγάλης χωρητικότητας και µειωµένου 
αναλογικά κόστους, ώστε να επιτυγχάνεται οι-
κονοµικότερη χρήση των εκτυπωτών και των 
πολυµηχανηµάτων.

Συνολικά, οι διεθνώς βραβευµένες µηχανές γρα-
φείου Brother καλύπτουν όλες τις ανάγκες στον
τοµέα της εκτύπωσης και ειδικότερα και στο SOHO
Printing και η SiliconBlue, που τις αντιπροσωπεύει

επίσηµα στην Ελλάδα και Κύπρο, προσφέρει υ-
ψηλού επιπέδου λύσεις τόσο για τους συνεργάτες
όσο και για τους τελικούς πελάτες, µε στόχο να
αποτελέσουν την πρώτη επιλογή στο χώρο της
εκτύπωσης.

Νίκος Μπακάλης, Head of Greek Office SiliconBlue
(Brother-Hellas.gr)

BROTHER: Κάλυψη κάθε ανάγκης
για SOHO Printing

Άρθρο του Νίκου Μπακάλη
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τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Με βάση 
τον τύπο, η αγορά εκτυπωτών inkjet χωρίζεται σε 
επιτραπέζιους εκτυπωτές, MFPs, εκτυπωτές υφα-
σµάτων κ.ο.κ. 
Το MFP segment αναµένεται να κατέχει το µε-
γαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά εκτυ-
πωτών inkjet. Το τεράστιο µερίδιο αγοράς αυτού 
του segment οφείλεται κυρίως στην αυξανόµενη 
υιοθέτησή του µε βάση τα πλούσια features, την 
υψηλή ταχύτητα τις multifunctional ικανότητες και 
την προσιτή τιµή.

Η αγορά των A4 laser
Η εκτύπωση µε λέιζερ είναι µια ηλεκτροστατική 
ψηφιακή διαδικασία εκτύπωσης. Παράγει κείµενο 
και γραφικά υψηλής ποιότητας (και φωτογραφίες 
ικανοποιητικής ποιότητας) περνώντας επανειληµ-
µένα µια ακτίνα λέιζερ εµπρός και πίσω πάνω από 
έναν αρνητικά φορτισµένο κύλινδρο που ονοµάζε-
ται «τύµπανο». Στη συνέχεια, το τύµπανο συλλέγει 
επιλεκτικά ηλεκτρικά φορτισµένο µελάνι σε σκόνη 
(τόνερ) και µεταφέρει την εικόνα σε χαρτί, το οποίο 
στη συνέχεια θερµαίνεται για τη µόνιµη σύντηξη 
του κειµένου και / ή των εικόνων. 
Όπως µε τα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά µηχα-
νήµατα, οι εκτυπωτές laser χρησιµοποιούν µια 

διαδικασία εκτύπωσης ξηρογραφίας. Ωστόσο, η 
εκτύπωση µε λέιζερ διαφέρει από τα αναλογικά 
φωτοαντιγραφικά, καθώς η εικόνα παράγεται από 
την άµεση σάρωση του µέσου κατά µήκος του 
φωτοϋποδοχέα του εκτυπωτή. Αυτό επιτρέπει 
στην εκτύπωση λέιζερ να αντιγράφει εικόνες πιο 
γρήγορα από τα περισσότερα φωτοαντιγραφικά.
Οι Α4 laser εκτυπωτές έχουν κυρίως SMB, SOHO 
και οικιακή χρήση και χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες: Single Function A4 Laser εκτυπωτές 
και Multifunction A4 Laser εκτυπωτές. 

Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, τα επόµενα πέντε 
χρόνια, η αγορά A4 Laser εκτυπωτών θα φτάσει 
στο 11% ετήσιο µέσο όρο ανάπτυξης από πλευ-

ράς αξίας, ενώ η παγκόσµια αγορά θα αγγίξει 
280 εκατοµµύρια δολάρια το 2024 από τα 150 
εκατοµµύρια το 2019. 

Σύµφωνα, τέλος, µε την Market Intellica, η προ-
βλεπόµενη επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονο-
µίας, θα επηρεάσει αρνητικά και τον κλάδο των 
A4 laser εκτυπωτών. Εντούτοις, το συγκεκριµένο 
segment θα διατηρήσει µια σχετικά θετική πο-
ρεία ανάπτυξης της τάξεως του 1,6%. 
Μέσα στα επόµενα χρόνια το µέγεθος της αγοράς 
των Α4 Laser εκτυπωτών θα επεκταθεί περαιτέ-
ρω και από τα 14,3 δις δολάρια το 2019, ως το 
2024 θα φτάσει τα 15,8 δις δολάρια σε αξία.
TCP

Όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες
συσκευές εκτύπωσης, οι τιμές συνεχίζουν
να πέφτουν, ενώ προστίθενται ολοένα

και περισσότερα features που καθιστούν
απαραίτητη την παρουσία τους τόσο στη
μικρή επιχείρηση όσο και στο σπίτι.




