Mobiele oplossingen

Technologie-oplossingen
voor onderweg

Mobiele bedrijfsmiddelen
geschikt voor alle
sectoren
Maak kennis met Epson’s mobiele oplossingen, ontworpen
voor zakelijke gebruikers die veel onderweg zijn. Profiteer van
een breed aanbod van producten, waaronder printers,
scanners, labelprinters en POS-printers, die speciaal zijn
ontworpen voor gebruik onderweg.
U kunt zich uitrusten met compacte en lichte apparaten die
snel, handig en gemakkelijk in gebruik zijn waar u ook bent.

Vastgoedsector/
bankwezen

MKB/
grote ondernemingen

1 TM-P20 POS-oplossing
Lichtgewicht
8 uur gebruiksduur van de
batterij
Bluetooth/Wi-Fi
Inclusief oplader
Hoge printsnelheden
Softwareoplossing:

Hotels/
restaurants

Gezondheidszorg

Retail

Scholen

Compatibel met vrijwel alle
belangrijke kassasystemen

3

4
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2 LabelWorks LW-Z710
labelprinter

3 DS-80W scanner

4 WF-110W Printer

5 EB-1780W projector

Compact en licht

Compact en lichtgewicht

Compact en licht

Snel en veel
aansluitmogelijkheden

Printen onderweg

Reistas

Ingebouwde batterij

Ingebouwde Wi-Fi

Lichtgewicht

Ingebouwde oplaadbare batterij
(via USB)

Oplaadbaar via USB

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

USB, Wi-Fi en Wi-Fi Direct

Wi-Fi en Wi-Fi Direct

Hoogwaardige beelden

Bluetooth
Compatibel met iOS en Android
Compact

Ruim 50 compatibele linten
Softwareoplossing:
Label
Datacom

Duurzame pigmentinkten
Softwareoplossing:
Epson iPrint-app

Softwareoplossing:
Epson iProjection-app

Maak kennis met onze mobiele oplossingen
POS-oplossingen

Kantoorprinters

TM-P20

WF-110W

TM-P60
TM-P80

Labeloplossingen

Projectoren

LW-Z710

EB-1780W

LW-600P

EB-1795F
EB-1781W

Scanners
DS-70
DS-310
DS-80W
DS-360W

We hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
Epson hecht veel waarde aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Dit betekent dat we
rekening houden met duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie. Wij maken
klanten bewust van de milieuvoordelen die de inzet van technologie met zich mee kan brengen.
Het kan hierbij gaan om het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden met behulp van innovatieve
robotica, energiebesparing door middel van onze zakelijke printtechnologie of om revolutionaire
digitale oplossingen voor het printen op textiel.
Wij streven ernaar te voldoen aan alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties
en aan de doelstellingen van de kringloopeconomie. Wij bieden duurzame innovaties omdat wij
onderkennen dat de keuzes die wij maken als organisaties, individuele personen of als maatschappij
in het algemeen, essentieel zullen zijn voor ons gezamenlijk succes.
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De inhoud van deze brochure is niet goedgekeurd door de Verenigde Naties en weerspiegelt niet de zienswijzen
van de Verenigde Naties, haar functionarissen of lidstaten www.un.org/sustainabledevelopment

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

@EpsonEurope
epson-nederland
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

