Catálogo da gama móvel

Soluções tecnológicas
em qualquer lugar

Ferramentas
profissionais móveis
adequadas para todos
os setores
Descubra as soluções móveis da Epson desenvolvidas para os
utilizadores profissionais em movimento. Tire partido de uma
vasta gama de produtos, incluindo impressoras, digitalizadores,
impressoras de etiquetas e impressoras POS, concebidos
especificamente para o acompanharem enquanto se desloca.
Equipe-se com as nossas ferramentas leves e compactas que
são rápidas, práticas e fáceis de utilizar, onde quer que esteja.

Agentes imobiliários/
Bancos

PME/
Grandes empresas

1 Solução de POS TM-P20
Leve
8 horas de duração da bateria
Bluetooth/Wi-Fi
Carregador incluído
Velocidades de impressão
rápidas
Solução de software:

Hotéis/
Restaurantes

Setor da Saúde

Retalho

Escolas

Compatível com a maioria dos
principais programas de gestão
de recibos

3

4
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2 Impressora de etiquetas
LabelWorks LW-Z710
Bluetooth
Compatível com iOS e Android
Compacta
Leve
Fácil de utilizar
Mais de 50 fitas compatíveis
Solução de software:
Etiqueta
Comunicação de dados

3 Digitalizador DS-80W

4 Impressora WF-110W

5 Projetor EB-1780W

Compacto e leve

Compacta e leve

Compacto e leve

Rápido e interligado

Imprima em qualquer lugar

Mala de transporte

Bateria recarregável
incorporada (via USB)

Bateria incorporada

Wi-Fi incorporado

Recarregável via USB

Fácil de utilizar

USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Imagens de alta qualidade

Tintas pigmentadas duradouras
Solução de software:
Aplicação Epson iPrint

Solução de software:
Aplicação Epson iProjection

Descubra a gama de soluções móveis
Gama POS
TM-P20

Impressoras
de escritório

TM-P60

WF-110W

TM-P80

Gama de criação
de etiquetas

Gama de projetores

LW-Z710

EB-1795F

LW-600P

EB-1781W

EB-1780W

Gama de
digitalizadores
DS-70
DS-310
DS-80W
DS-360W

Um compromisso com a responsabilidade empresarial e social
A Epson está empenhada no desenvolvimento de produtos respeitadores do meio ambiente, o que
significa que a sustentabilidade é pensada desde a conceção à conclusão. Ajudamos os clientes a
reconhecerem os ganhos ambientais proporcionados pela tecnologia, seja na redefinição do processo
de fabrico através da robótica inovadora, na poupança de energia com a nossa tecnologia de impressão
no escritório ou na revolução da impressão têxtil com soluções digitais.
Estamos empenhados com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações
Unidas e com as metas da economia circular. Oferecemos inovações sustentáveis porque
reconhecemos que as escolhas que fazemos enquanto organizações, indivíduos ou sociedade
serão essenciais para o nosso sucesso partilhado.
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O conteúdo desta publicação não foi aprovado pelas Nações Unidas e não reflete as opiniões das Nações
Unidas ou dos seus funcionários ou Estados-Membros www.un.org/sustainabledevelopment

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT

@EpsonPortugal

@Epson_PT

epson-iberica

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.

