Faça a mudança
para a tecnologia jato
de tinta profissional

1 Nos testes independentes, os modelos Epson WorkForce Pro RIPS
reduzem o tempo dedicado às intervenções até 98% quando comparados
com as impressoras e fotocopiadoras laser. Tal como testado pela BLI
durante um período de dois meses até fevereiro de 2015, comparado com
uma seleção de aparelhos concorrentes, a pedido da Epson. Para mais
informações, visite www.epson.pt/tintas-individuais.
2 A Epson WorkForce Pro WF-C8190DW utiliza 95% menos energia do
que a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, o modelo mais vendido no
segmento de impressoras A3 a cores de função simples de 21 a 30 ppm,
tal como consta no relatório da IDC do T3 de 2015 ao T2 de 2019.
Metodologia verificada pela TÜV Rheinland, baseada no “Consumo típico
de energia”, de acordo com a definição no procedimento de teste da
Energy Star e apresentado em kWh por ano.
3 Tal como testado pela BLI durante um período de dois meses até
fevereiro de 2015, FPOT (Tempo de saída da primeira página) depois do
modo de espera durante a noite, comparado com todos os aparelhos da
concorrência testados no momento da publicação. Para mais informações,
visite www.epson.pt/tintas-individuais.

A nossa investigação e desenvolvimento
permite-nos oferecer tecnologias
de precisão inovadoras com várias
funcionalidades energeticamente eficientes.
As impressoras jato de tinta WorkForce Pro não precisam
de tempo de aquecimento, ao contrário dos dispositivos
laser equivalentes.

Vantagem da
tecnologia jato
de tinta

Compromisso
da Epson
Há mais de 40 anos que somos uma
referência na impressão profissional,
com um firme enfoque na inovação
a pensar no futuro. Atualmente,
estamos empenhados na impressão
ecorresponsável.
Porquê escolher entre um melhor negócio
e um melhor planeta?
A mudança para tecnologia energeticamente eficiente
é um passo fácil para ambos os objetivos. A nossa
tecnologia jato de tinta PrecisionCore está otimizada
para utilização profissional para os nossos dispositivos
oferecerem várias vantagens, incluindo:

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

Descubra as vantagens em
www.epson.pt/advantageinkjet
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Epson Ibérica S.A
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Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
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Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são
propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio.
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Maior produtividade
Redução do consumo energético
Menos resíduos

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

As vantagens da
Tecnologia sem calor
Poupe tempo com uma impressão
de alta velocidade consistente
O menor consumo energético poupa
energia e dinheiro

Até

98%

menos intervenção
do utilizador

Até

95%

Menos peças de substituição, menor
impacto ambiental
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A menor intervenção aumenta
a produtividade
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3

1

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

