ŘADA FIREMNÍCH ZAŘÍZENÍ EPSON

Ideální technologie
pro podnikání

URČENO K
PODNIKÁNÍ

HISTORIE INOVACÍ
Společnost Epson je celosvětovou jedničkou v oboru digitálního zpracování obrazu,
která po dobu více než 40 let usiluje o splnění představ všech svých zákazníků a díky
inovativním, kompaktním a úsporným technologiím podporuje podniky od těch
nejmenších až po nadnárodní korporace. Každý den investujeme 1,75 milionu USD
do výzkumu a vývoje a vydání 13 nových patentů. Naším cílem je vyvíjet technologie
pro budoucnost už dnes.
Produktová řada zahrnuje inkoustové,
laserové, termální a jehličkové tiskárny, ale
také projektory a skenery 3LCD. Díky tomu
si vysoce přesné technologie od společnosti
Epson oblíbily miliony uživatelů po celém
světě.

Skupina Epson vedená společností Seiko
Epson Corporation se sídlem v Japonsku
zaměstnává více než 81 000 lidí
v 97 společnostech po celém světě a je
hrdá na svůj neustálý přínos k ochraně
životního prostředí a komunit, ve kterých
působí.

1973 

První digitální hodinky
Společnost Seiko vytvořila
první digitální hodinky na
světě s krystalem quartz
a šestimístným LCD
displejem.

1964 

60. léta

Časomíra pro olympijské
hry v Tokiu
Společnost Seiko poskytuje
vysoce přesné krystalové
chronometry a záznamové
časovače pro tokijské
olympijské hry.

70. léta

80. léta

1956 

Seiko Marvel
První originální mechanické
hodinky Seiko, které se staly
základním modelem pro podnikání
společnosti Seiko s hodinkami.

1968 

První digitální miniaturní
tiskárna
První a nejmenší digitální tiskárna
na světě, Epson EP-101, zakladatel
tradice tiskáren Epson.
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1977 

První účetní
počítač
První
samostatný
účetní počítač
nesoucí jméno
společnosti
Epson,
Epson EX-1.

2011

První tiskárny
s originálním systémem
inkoustových nádržek
na světě
Společnost Epson jako
první uvádí na trh řadu
tiskáren se systémem
inkoustových nádržek.

1982

První příruční počítač
Společnost Epson uvádí
na trh vůbec první příruční
počítač na světě,
Epson HX-20.

2005 

Energetická účinnost
Společnost Epson představuje lampu E-TORL –
první energeticky úspornou lampu pro projektory.

1989
1982 

První hodinky
s televizí
První hodinky s televizí
na světě s aktivním
displejem LCD.

První projektor 3LCD v Evropě
Společnost Epson představuje
zařízení VP-100, první projektor
3LCD v Evropě.

90. léta

2000 -->
2011 

1984 

První průhledný mobilní
prohlížeč na světě
Společnost Epson představuje
první inovativní projekční
brýle Moverio.

První komerční inkoustová tiskárna
Společnost Epson představuje
první komerční inkoustovou tiskárnu
Epson SQ-2000.

2012

Řada SureColor SC-F
Společnost Epson vydává
řadu sublimačních tiskáren
SureColor SC-F.

1994 

První barevná inkoustová tiskárna na světě
Společnost Epson vydává barevnou tiskárnu
Stylus Color, první barevnou inkoustovou tiskárnu
s rozlišením 720 dpi.

2011 

Oceňovaná řada
inkoustových tiskáren
Společnost Epson představuje
oceňovanou řadu tiskáren
WorkForce Pro.
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Globální partner
v podnikání
Vize. Výkon. Kvalita.
Tři slova, která popisují úspěch společnosti Epson trvající již téměř pět desetiletí. Víme, co vaše podnikání potřebuje, a neustále
vyvíjíme produkty, které tyto potřeby splňují. Díky tomu jsme po celém světě uznáváni jako vynikající partner pro vaše podnikání.
Pomáháme společnostem všech velikostí, aby dosáhly úspěchu na dynamickém a konkurenčním trhu a udržely si ho.
V dnešní době jako jeden z nejlepších výrobců tiskáren na světě nabízíme firemní řadu, která zahrnuje ty nejmodernější,
a zároveň i cenově nejvýhodnější technologie pro zpracování obrazu, od tiskáren, skenerů až po projektory.

TISK
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PROMÍTÁNÍ

Tiskárny se systémem inkoustových
nádržek, laserové tiskárny a firemní
inkoustové tiskárny

Projektory pro pevnou instalaci, interaktivní
projektory, projektory pro zasedací
místnosti a mobilní projektory

Zvyšte produktivitu a efektivitu díky rychlému
oboustrannému tisku a získejte ze své investice ještě
více díky systému inkoustových nádržek
s ultravysokým objemem. Ať potřebujete cokoli,
máme pro vás ideální produkt – komplexní řadu
tiskáren a multifunkčních zařízení Epson splňující
všechny požadavky vašeho podnikání.

Vytvářejte vysoce kvalitní, profesionální prezentace
bez obav – v kanceláři, zasedací místnosti nebo
posluchárně. Nezáleží na tom, jak velké nebo malé
požadavky na projekci máte. Z naší rozsáhlé řady
business projektorů si určitě najdete zařízení, které
pro vás bude ideální. Proto jsme již od roku 2001
světovou jedničkou na poli výrobců projektorů*1.

-

-	Výběr z ultramobilních a přenosných modelů
až po modely určené k pevné instalaci
-	Možnost prezentace pomocí sítě, bezdrátově
a bez nutnosti použít PC
- Snadné nastavení a ovládání
- Promítaný obraz ve velikosti až 300 palců
- Spolehlivost, odolnost a bezpečnost

Vysoce kvalitní firemní tisk
Řešení pro velké sítě i osobní použití
Spolehlivost, odolnost a snadná údržba
Jednoduchá integrace do kancelářských pracovních toků
Modely pro černobílý a barevný tisk a multifunkční zařízení

SKENOVÁNÍ

Vysokorychlostní skenery dokumentů
Díky digitální archivaci dokumentů jsou papírové archivy
minulostí. Firemní skenery Epson umožňují velmi
snadné pořizování a integraci tištěných dokumentů
do elektronického systému pro správu dokumentů.
Od plochých skenerů po skenery s podavačem až
do formátu A3 jsou naše produkty vyrobeny tak,
aby umožnily zvýšení produktivity díky nejnovějším
technologiím digitálního zpracování obrazu.
-	Pořízení, převod, ukládání a distribuce skenovaných
dokumentů
- Výkonný dodaný software
- Síťové modely pro snadné sdílení
-	Skenování čehokoli od vizitek po dokumenty
formátu A3
- Neuvěřitelná rychlost a snadné použití
- Elegantní design pro každou kancelář
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Systém inkoustových
nádržek

Ekonomický provoz

Velký objem

Velkokapacitní
nádržka na inkoust

Mimořádně
úsporný tisk

Velkoobjemové
lahvičky
s inkoustem

KANCELÁŘSKÝ TISK
V oboru tiskových technologií je Epson pojmem, který vyniká. Proč? Protože víme, jakým výzvám musí vaše
podnikání čelit, vyvinuli jsme jedinečnou řadu produktů, které vám je pomohou překonávat. Během několika
desetiletí se naše řada tiskáren dokonale přizpůsobila požadavkům firemního prostředí a nabízí dokonalé
řešení pro všechny vaše požadavky. Ať se zaměřujete na rychlost nebo spolehlivost, úspornost nebo životní
prostředí, vždy vám nabídneme řešení, jaké vám žádný jiný výrobce nabídnout nedokáže.

Systém inkoustových nádržek:
tiskněte ještě více, plaťte ještě méně

WorkForce: odolná a spolehlivá
zařízení

Jako příklad mohou sloužit naše firemní tiskárny
se systémem inkoustových nádržek. Tato řada
inkoustových tiskáren s ultra vysokou kapacitou
představuje neuvěřitelnou kombinaci cenové
dostupnosti, praktičnosti, kvality a spolehlivosti.
Tiskárny z této řady byly navrženy tak, aby snížily
náklady na tisk a provoz.

Společnost Epson udává tempo díky svému
portfoliu inkoustových zařízení, která jsou zárukou
vynikající výkonu v každém firemním prostředí.
Tiskárny Epson WorkForce nabízí oproti
srovnatelným laserovým zařízením o 50 % nižší
provozní náklady a o 80 % nižší spotřebu energie,
vynikající rychlost tisku a výjimečnou spolehlivost.

Velkokapacitní nádržka na inkoust zaručuje kvalitu
Epson při mimořádně nízkých nákladech. Tiskárny
jsou dodávány s velkoobjemovými originálními
inkoustovými lahvičkami Epson, které nabízí vysokou
výtěžnost a mimořádnou kapacitu. Nejenže tento
systém poskytuje vysokou užitnou hodnotu za
příznivou cenu, ale také činí tuto řadu tiskáren
vysoce produktivním a spolehlivým doplňkem
každé kanceláře.

AcuLaser: bezkonkurenční
technologie a výkon
Zařízení AcuLaser nabízí řadu výhod díky nevídané
kombinaci inovací, výkonu, nízkých celkových
nákladů na vlastnictví a kvality. Zahrnují několik
jedinečných inovací Epson, například technologii
vylepšeného rozlišení (Resolution Improvement
Technology = RiT) a tonery AcuBrite. Díky tomu
vám můžeme nabídnout několik typů řešení – od
rychlých, flexibilních barevných laserových tiskáren
pro dosažení profesionální kvality přes multifunkční
zařízení pro zvýšení produktivity až po neuvěřitelně
rychlé a mimořádně spolehlivé „tahouny“ pro
pracovní skupiny.
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TISKÁRNY SE SYSTÉMEM
INKOUSTOVÝCH NÁDRŽEK

Ať pracujete doma nebo v kanceláři, tiskárny Epson se
systémem inkoustových nádržek výrazně sníží vaše náklady
na tisk a provoz kanceláře. Naše nová řada velkokapacitních
inkoustových tiskáren představuje neuvěřitelnou kombinaci
cenové dostupnosti, praktičnosti, kvality a spolehlivosti.
Tiskárny Epson se systémem inkoustových nádržek jsou
ideální volbou pro uživatele, kteří požadují bezproblémový
tisk s minimálními náklady, aniž by museli ustupovat ze svých
nároků na výkon nebo kvalitu.
Hlavní vlastnosti
- Vestavěná inkoustová nádržka s mimořádně velkým objemem
- Mimořádně úsporný tisk
- Výstupy v kvalitě Epson

Epson L550

- Velkoobjemové lahvičky s inkoustem
- Spolehlivý provoz
- Jistota originální záruky Epson

SÍŤ

SKENOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ PODAVAČ
DOKUMENTŮ (ADF)

EXTERNÍ INKOUSTOVÁ
NÁDRŽKA

iPRINT

FAX

5760
dpi

Resolu tion
ROZLIŠENÍ

+
Velkoobjemové 70ml lahvičky s inkoustem
Dodávány s inkoustem pro tisk až 12 000 černých a 6 500 barevných stránek2 u vybraných modelů.*

*Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/inktanksystem.
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INKOUSTY S VYSOKOU
VÝTĚŽNOSTÍ

Tisk barevných dokumentů

Epson L355 je bezdrátové zařízení s integrovaným systémem
inkoustových nádržek ideální pro domácí a malé kanceláře.
Tato tiskárna, skener a kopírka nabízí možnost připojení k síti
Wi-Fi a dvě lahvičky černého inkoustu navíc. Technologie
tiskové hlavy Micro Piezo® a originální inkoust Epson modelu
Epson L355 zajišťují snadný tisk dokumentů s kvalitou značky
Epson a výjimečně nízkými náklady.
Hlavní vlastnosti
- Tiskárna, kopírka a skener
- Wi-Fi® a iPrint3

Epson L355

- Velkoobjemové 70ml lahvičky s inkoustem
- Dodávány s inkoustem pro tisk až 12 000 černých a
6 500 barevných stránek2

K dostání je také: Epson L550, L355, L300, L210 a L110

Černobílý tisk dokumentů

WorkForce M200 je multifunkční černobílá tiskárna se
systémem inkoustových nádržek, ethernetovým rozhraním
a automatickým podavačem dokumentů. Tato tiskárna
s velkoobjemovou inkoustovou nádržkou je ideální pro malé
a domácí kanceláře, jejichž uživatelé chtějí snížit náklady
na tisk, a dodává se se dvěma lahvičkami s originálním
inkoustem Epson – jedna lahvička pro první použití a
jedna standardní 140ml lahvička.
Hlavní vlastnosti
- Tiskárna, kopírka a skener
- Automatický podavač dokumentů
- Wi-Fi a iPrint3
- Velkoobjemové 140ml lahvičky s inkoustem

WorkForce M200

+

- Dodávány s inkoustem pro tisk až 11 000 stránek2

K dostání je také: WorkForce M105 a WorkForce M100

Tisk fotografií

Model L800 je první tiskárna společnosti Epson se
systémem inkoustových nádržek, která umožňuje tisk
fotografií ve vysoké kvalitě a velmi nízké náklady. Díky
systému velkokapacitních nádržek a lahviček na inkoust
umožňujících snadné doplňování inkoustu nabízí tento
model zcela pohodlný tisk fotografií.
Hlavní vlastnosti
- 6barevná fototiskárna
- Tisk na disky CD/DVD
- Velkoobjemové 70ml lahvičky s inkoustem
- Dodávány s inkoustem pro tisk až 1 800 fotografií (10 cm × 15 cm)2

Epson L800
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VYSOCE VÝKONNÁ MULTIFUNKČNÍ
INKOUSTOVÁ TISKÁRNA PRO FIRMY

Multifunkční zařízení 4 v 1 navržené pro firmy, které
nabízí funkce a kompatibilitu, díky nimž hladce zapadne
do podnikové infrastruktury.
Hlavní vlastnosti

WorkForce Pro WF-5690DWF

- Oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- Pokročilá nastavení jazyka PCL, jazyk PDL (PLC5, 6 a PS3)
-	Až o 50 % nižší náklady na tisk jedné stránky ve srovnání
s konkurenčními laserovými tiskárnami*
- Až o 80 % nižší spotřeba energie než u konkurenčních
barevných laserových tiskáren*
- Vyšší rychlost běžného tisku než u laserových zařízení
- Kapacita zásobníků inkoustu pro tisk až 4 000 stránek*5
- Kompatibilita se softwarem Document Capture Pro
- Kompatibilita s aplikací Email Print pro firmy
-	Přímý tisk a skenování s využitím paměti USB bez nutnosti
zapínat počítač
- 10,9cm dotykový displej LCD s jednoduchými ovládacími ikonami
* Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.

RYCHLÁ A ÚSPORNÁ INKOUSTOVÁ
TISKÁRNA PRO FIRMY

Snižte své provozní náklady a nepříznivý dopad na životní
prostředí a zároveň zvyšte svou produktivitu s těmito
multifunkčními tiskárnami pro firmy.
Hlavní vlastnosti

WorkForce Pro WF-5190DW

-	Až o 50 % nižší náklady na tisk jedné stránky ve srovnání
s konkurenčními laserovými tiskárnami*
- Až o 80 % nižší spotřeba energie než u konkurenčních
barevných laserových tiskáren*
- Vyšší rychlost běžného tisku než u laserových zařízení
- Kapacita zásobníků inkoustu pro tisk až 4 000 stránek*5
- Tisk rychlostí až 20 str./min černobíle i barevně
-	Snadný tisk z bezdrátových zařízení pomocí služby
Epson Connect a technologie Wi-Fi Direct™
- Tisk důvěrných materiálů až po zadání kódu PIN

* Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/inkjetsaving.

PRECISION CORE

APLIKACE EMAIL PRINT PRO FIRMY

Nejnovější pokročilá technologie tiskových hlav od společnosti
Epson přináší standardní vlastnosti a funkce komerčního
a průmyslového tisku do malých firem. Technologie Epson
Precision Core dokáže vytvářet přesnější inkoustové body
ještě vyšší rychlostí, takže výtisky budou pokaždé hotové
včas a ve špičkové kvalitě.

Odesílejte dokumenty do tiskárny přímo a bezpečně z jakéhokoli
zařízení, odkud lze posílat e-maily. Toto tiskové řešení, které
nevyžaduje žádné ovladače, bylo navrženo s ohledem na firemní
prostředí. Tento systém je dostupný v režimu přímého tisku
i v režimu tisku Pull Printing a snadno zapadne do vaší stávající
infrastruktury informačních technologií.
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Mobilní tisk
Epson Connect3: služby tisku z chytrých telefonů, tabletů a cloudu
Služby pro mobilní a cloudový tisk nabízí uživatelům možnost bezdrátového tisku z chytrých telefonů a tabletových počítačů
v rámci kanceláře. Kromě toho lze fotografie a dokumenty vytisknout odkudkoli na světě – stačí je jednoduše odeslat na
jedinečnou e-mailovou adresu tiskárny.
Uživatelé systému Windows® si mohou stáhnout ovladač tisku Epson Remote Print Driver a odesílat dokumenty k tisku přímo
z aplikace. Postup je stejný jako při obvyklém tisku z notebooku nebo stolního počítače, ale místo odeslání dokumentu na
nejbližší tiskárnu jej můžete odeslat na tiskárnu kdekoli na světě. Služba skenování do cloudu (Scan-to-Cloud) umožňuje uložení
skenovaných dokumentů přímo do zvolené cloudové služby.
Epson iPrint

Osobní tisk,
skenování a sdílení

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

Tisk odkudkoli
prostřednictvím e-mailu

Tisk mimo domácnost
nebo kancelář

Načtení a sdílení souborů

Kompatibilní služby6/7
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Barevné LASEROVÉ
tiskárny formátu A4

Řada tiskáren WorkForce AL-C500DN nabízí díky široké
barevné škále nejlepší reprodukci barev u laserových tiskáren
Epson. Společnosti mohou snadno a levně vytvářet vlastní
profesionální marketingové materiály i tisknout kancelářské
dokumenty špičkové kvality.
Hlavní vlastnosti

- 4 800 RiT a technologie tisku z více obrazovek
- 45 str./min4, oboustranný tisk a pracovní cyklus 120 000 stran
- Vytváření profesionálních marketingových materiálů přímo ve firmě
- Print Job Arranger, univerzální ovladač

WorkForce AL-C500DN

ROZLIŠENÍ

RYCHLOST TISKU

MAX. FORMÁT

ZÁSOBNÍK PAPÍRU

OBOUSTRANNÝ
TISK

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
LASEROVÉ TISKÁRNY A4

SÍŤ

Vysoce výkonná tiskárna AcuLaser C3900 nabízí rychlost
a flexibilitu, které vyžadují malé a střední pracovní skupiny,
a tiskne až 30 barevných nebo černobílých stránek formátu
A4 za minutu.
Hlavní vlastnosti

- Rychlý barevný tisk až 30 str./min4 barevně a černobíle
-	Kompaktní provedení, které zapadne do každého kancelářského
prostředí
-	Vysoká užitná hodnota: nízké celkové náklady na vlastnictví díky
dvojitým balením černých zásobníků toneru
- Rozšiřitelná kapacita papíru, RAM a pevného disku (HDD)
- Snadná obsluha díky velkému LCD displeji

Epson AcuLaser C3900N
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ČERNOBÍLÉ LASEROVÉ TISKÁRNY A3

Tato rychlá, spolehlivá a snadno ovladatelná černobílá
tiskárna A3 je určená pro malé a středně velké pracovní
skupiny. Tato kompaktní, spolehlivá černobílá tiskárna A3
je vybavena rozhraním Gigabit Ethernet, které umožňuje její
snadnou integraci do každého pracovního prostředí. Model
je tak dostatečně univerzální na to, aby dokázal vyhovět
potřebám malých a středních pracovních skupin.
Hlavní vlastnosti

- Vysoký výkon – měsíční pracovní cyklus dosahuje až 100 000 stran
-	Snadná integrace: Gigabit Ethernet, PCL6 a emulace originálního
softwaru Adobe® PostScript® 3™
Epson AcuLaser M7000N

-	Kompaktní tiskárna se snadným použitím pro formát A6 až A3
s malými nároky na prostor
-	Profesionální kvalita s rozlišením 1 200 dpi a funkcí korekce
tiskového bodu
- Spotřební materiál s dlouhou životností, volitelně duplexní tisk

Černobílé LASEROVÉ tiskárny A4

Řada WorkForce AL-M300D je jednou z nejvýkonnějších
a nejspolehlivějších skupin černobílých tiskáren A4 od
společnosti Epson, a to díky pracovnímu cyklu 100 000 stran,
který je nejvyšší v této třídě. Tento model standardně nabízí
spolehlivý vysoký výkon, rozhraní pro Gigabit Ethernet10
a také rychlý oboustranný tisk, takže je vhodný pro malé
pracovní skupiny, které mají zájem o vysokou produktivitu.
Hlavní vlastnosti

- Nejspolehlivější tiskárny ve své třídě díky pracovnímu cyklu
100 000 stran a době výstupu první stránky (FPOT) 5,5 s
- Vysoká rychlost tisku až 35 str./min4
- Rozlišení 1 200 × 1 200 dpi
- Nízké celkové náklady na vlastnictví
WorkForce AL-M300DN

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
LASEROVÉ TISKÁRNY A4

Řada WorkForce AL-MX200 je řada vysoce výkonných
černobílých LED tiskáren ideální pro malé pracovní skupiny.
Tato řada se pyšní cenovou dostupností, avšak bez snížení
kvality nebo odolnosti.
Hlavní vlastnosti

- Tisk, kopírování, skenování a faxování
- Jedny z nejlepších celkových nákladů na vlastnictví ve své třídě
-	Vysoký výkon: 30 str./min4, pracovní cyklus 30 000 stran
a možnost připojení k síti
- Funkce oboustranného tisku jako standardní funkce
-	Bezdrátový tisk z chytrých telefonů a tabletů pomocí aplikace
Epson iPrint

WorkForce AL-MX200 DWF
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Kancelářský tisk
Portfolio společnosti Epson nabízí řadu řešení pro kancelářský tisk, od potisku
disků až po tvorbu štítků. Ať jsou vaše požadavky jakékoli, můžete si být jisti,
že z portfolia produktů společnosti Epson si vyberete vhodné zařízení.

Discproducer – špičková řešení pro publikování a archivaci
Pokud potřebujete dávkově vypalovat a tisknout profesionální disky CD, DVD
a BD, řada produktů Discproducer vám ušetří čas, dodá flexibilitu a zlepší
zabezpečení a sníží náklady. Nabízí fotorealistický tisk a plně automatickou
reprodukci disků v jednom kompaktním balíčku a je tedy ideální pro širokou
škálu organizací a podniků, od nemocnic a agentur po veřejné organizace
a nezávislé kopírovací podniky.

Jehličkové tiskárny – udržujeme podnikání v chodu
Jak můžete očekávat od jednoho z nejlepších výrobců8 jehličkových tiskáren na
světě pro komerční, průmyslové, logistické a administrativní použití, jehličkové
tiskárny společnosti Epson spojují vynikající kvalitu tisku a konkurenceschopné
ceny. Jsou ideální pro rozsáhlou řadu kancelářských prostředí, protože zahrnují
9jehličková a 24jehličková zařízení, s úzkým nebo širokým válcem a také plochá
zařízení. Ve skutečnosti například pro zpracování šeků nebo dokumentů s
vícedílnými formuláři v podstatě neexistuje žádné jiné řešení než mechanický tisk
– a nikdo vám nezaručí lepší ani levnější mechanický tisk než společnost Epson.

Tiskárny štítků – pro snadnou organizaci
Tiskárny štítků Epson LabelWorks dokonale fungují spolu se spotřebním
materiálem od společnosti Epson, zajišťují vysoce kvalitní a cenově výhodné
výtisky, které vydrží celé roky, a snižují množství odpadu díky minimalizaci okrajů.
Nezáleží na typu vašeho podniku – od maloobchodu a skladování přes lékařství a
vzdělávání až po nezávislé zajišťování služeb. Vždy najdete produkt LabelWorks,
který přesně splní všechny vaše požadavky a zefektivní vaši organizaci.
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SPECIALIZOVANÝ TISK
Společnost Epson vyvinula propracovaná řešení, která splní požadavky určitých vertikálních trhů,
včetně reklamy, maloobchodu, pohostinství a CAD.

Poutače – kvalita Epson, nekonečné možnosti
Naše zkušenosti v oboru fotografie, výtvarného umění a nátisku z období před
tiskem, nám umožnily zvládnout opakovatelnost a nástrahy barevného tisku.
Na základě naší dlouhé historie jsme zašli ještě o krok dál a vytvořili jsme řadu
produktů SureColorTM SC-S pro trh s poutači, která nabízí inovativní funkce,
vysoce kvalitní grafiku při nižších celkových nákladech na vlastnictví, kterých
je dle našeho mínění obtížné dosáhnout.
Více informací najdete na webové stránce www.epson.cz/signbyepson.

Maloobchod a pohostinství – udržujeme maloobchod
a pohostinství v chodu
Společnost Epson je špičkovým evropským výrobcem POS tiskáren a nabízí
podnikům ten nejlepší produkt, který splní jakékoli jejich požadavky – pokročilou
technologii tisku POS, která je nejflexibilnější, nejefektivnější a nejspolehlivější na
světě. Nezáleží na tom, zda provozujete maloobchod nebo aerolinku, řetězec
supermarketů nebo čerpací stanici – z naší řady výkonných produktů pro
maloobchody vždy najdete takový, který vám nabídne vše, co potřebujete
k rychlému a efektivnímu dokončení nákupu a zajištění takové úrovně služeb,
jakou vaši zákazníci požadují.
Od vysokorychlostního inteligentního tisku účtenek přes zpracování kreditních
karet až po mobilní tisk účtenek, palubních lístků a zavazadlových štítků vám naše
technologie pomůže optimalizovat proces zpracování transakcí a umožňuje vašim
zaměstnancům dělat to, co umí nejlépe – poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby.

CAD – produktivita bez kompromisů
Vložili jsme rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje, které byly nezbytné pro
vytvoření jedinečné řady klíčových technologií pro komerční a průmyslový
digitální tisk. Pomocí těchto klíčových technologií jsme navrhli a vytvořili
naše nové velkoformátové tiskárny CAD řady SureColorTM SC-T.
Velkoformátové tiskárny Epson CAD jsou ideální pro použití v situacích, kdy jde
především o rychlost a úspornost, například při tisku architektonických návrhů
a plánů, map, prezentací, plakátů a interiérových nápisů.
Více informací najdete na webové stránce www.epson.cz/cad.
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Nejjasnější barvy

Vysoké rozlišení

Špičková technologie

WUXGA

Powerful, high-quality images for professional presentat
9

Třikrát jasnější
barvy jsou zárukou
Rozlišení every
až do WUXGA
umožňuje
již déle než 11 letSeries.
Deliver
perfect
picture quality
time
with theSpolečnost
EpsonEpson
EB-G6000
dokonalých intenzivních barev a
promítání obsahu v originálním rozlišení udává tempo v oboru projektorů a drží
Designed
for large venues,
these kvalitu
projectors
combine
power,
easy
působivých prezentací.
pro výjimečnou
obrazu.
se na špicihigh
technologie
projektorů.
set-up and innovative features. Edge Blending allows you to seamlessly pro
widescreen images from multiple projectors, while Curved Surface* and Co
Wall* correction enable distortion-free images in challenging scenarios.
1
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For more details, visit www.epson-europe.com

tions

oject
orner

PROJEKTORY
Nabídka business projektorů na trhu je vysoká. To, že je společnost Epson již více než deset let lídrem na
trhu1 znamená, že stále vyvíjí své produkty a přizpůsobuje je měnícím se podmínkám a požadavkům světa
obchodu. Výsledkem je portfolio produktů, které je známo tím, že nabízí nejvýkonnější, nejflexibilnější a
cenově nejvýhodnější řešení, která jsou v současnosti k dispozici. Jeho součástí jsou řešení pro širokou
škálu použití, od projektorů pro zasedací místnosti a prezentačních systémů pro konferenční místnosti až
po ultramobilní zařízení pro obchodníky.

Řešení pro jakýkoli požadavek

Inovujeme pro váš prospěch

Požadavky na promítání se v jednotlivých typech
podniků značně liší. Některé mohou požadovat
promítání vysoce kvalitního obrazu ve velkých,
dobře osvětlených prostorách, zatímco jiné potřebují
produkt vhodný pro menší jednací místnosti. Někteří
zákazníci nepotřebují rozsáhlou řadu funkcí, naproti
tomu jiní požadují pokročilé funkce, například připojení
k bezdrátové síti nebo možnost promítání z mobilního
zařízení. Ať jsou vaše požadavky a rozpočet jakékoli,
jedním si můžete být jisti: Společnost Epson má
v nabídce produkt, který vaše požadavky dokonale
splní a zajistí vám výkon, díky kterému jsme již déle
než 11 let jedničkou na poli business projektorů1.

Jedničkou na trhu se nestanete – a nezůstanete
jí – bez inovací. Naštěstí jsou inovace jednou
z našich silných stránek. Díky tomu jsme si během
uplynulých 40 let vybudovali na celém světě
výbornou pověst. Tato schopnost je nejmarkantnější
v jedinečné technologii, která posiluje úspěch naší
řady projektorů – technologii, která zahrnuje
například interaktivní 3D projektory, jež podporují
spolupráci, a také technologii nových inovativních
lamp pro vynikající obraz při zachování nízké ceny
a spotřeby energie.
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PROFESIONÁLNÍ PROJEKTORY
URČENÉ K PEVNÉ INSTALACI

Tento výkonný profesionální projektor pro pevnou instalaci
je ideální pro střední až velké konferenční místnosti a je
zárukou ostřejšího a jasnějšího obrazu prezentací. Díky
projektoru Epson EB-G6650WU Full HD budou vaše důležité
firemní prezentace plné živých a zářivých barev – dokonce
i za denního světla. Je tomu tak díky technologii 3LCD od
společnosti Epson, která zaručuje stejně vysoký bílý i barevný
světelný výstup 6 000 lumenů, a rozlišení WUXGA. Mezi další
produkty v této řadě patří modely EB-G6450WU, EB-G6350,
EB-G6250W, EB-G6050W, EB-G6900WU a EB-G6800.
Hlavní vlastnosti
- Bílý a barevný světelný výstup 6 000 lumenů

Epson EB-G6650WU

- Rozlišení WUXGA
- Technologie Full HD 3LCD
- Šest vyměnitelných objektivů
- Snadné instalační prvky
- Pokročilé funkce, jako například Edge Blending a posun objektivu
-	Funkce geometrické korekce včetně zakřiveného povrchu a rohové
stěny14

PROJEKTORY FULL HD
K PEVNÉ INSTALACI

Nabízí technologii projektorů Epson 3LCD a stejně vysoký
bílý i barevný světelný výstup 4 500 lumenů. Díky tomu budou
vaše důležité prezentace zobrazeny v živých a realistických
barvách i v prostředí s různými úrovněmi okolního osvětlení.
Celá řada uživatelsky přívětivých instalačních prvků zaručuje,
že projektor Epson EB-4950WU vyniká snadným nastavením
i obsluhou. Mezi další produkty v této řadě patří modely
EB‑4850WU, EB-4750W, EB-4650 a EB-4550.
Hlavní vlastnosti
- Bílý a barevný světelný výstup 4 500 lumenů

Epson EB-4950WU

- Rozlišení WUXGA
- Technologie Epson 3LCD pro výjimečnou kvalitu obrazu
- Široké možnosti vstupního připojení
- Snadná montáž s vodorovným a svislým posunem objektivu
- Širokoúhlý objektiv se zoomem 1,8×
- Pokročilé funkce včetně rozdělení projekční plochy a funkce Easy
MP Network & Software

INTERAKTIVNÍ PROJEKTORY
PRO KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

S novou řadou interaktivních projektorů EB-1410Wi vám bude
stačit jediný přístroj, který obstará práci za tři či čtyři jiné. Tento
3 100lumenový model v sobě kombinuje role projektorů s velmi
krátkou projekční vzdáleností, interaktivních tabulí a papírových
tabulí – to vše v jediném multifunkčním integrovaném systému,
který je ideální pro moderní pracoviště. Obsluha zařízení
EB-1410Wi je velice snadná díky intuitivnímu, uživatelsky
přívětivému panelu nástrojů přímo na projekční ploše. Nechybí
ani pokročilé funkce zaručující flexibilní možnosti prezentace.
V této řadě je k dispozici také model EB-1400Wi.
Hlavní vlastnosti
- Bílý a barevný světelný výstup 3 100 lumenů
- Víceúčelové multifunkční integrované zařízení
-	Ovládání pomocí počítačové myši nebo přidávání poznámek
k promítanému obrazu pomocí duálních interaktivních per

Epson EB-1410Wi

-	Ukládání, úprava, tisk nebo odesílání e-mailem přímo z projektoru
za účelem sdílení obsahu
-	Pokročilé funkce, včetně rozdělení projekční plochy či zobrazení
obsahu z mobilních zařízení, pro podporu spolupráce
- Cenová úspora – snadné nastavení a žádná nezbytná školení
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PROJEKTORY PRO VELKÉ
KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

Cenově dostupné, kompaktní promítání se snadnou instalací
prostřednictvím zařízení se širokou řadou funkcí, které je
ideální pro podnikové užití. Model EB-1945W se vyznačuje
skvělou kombinací kvality výstupy a funkcí za přijatelnou
cenu. Mezi další produkty v této řadě patří modely EB-1965,
EB-1960, EB-1955, EB-1950, EB-1940W a EB-1930.
Hlavní vlastnosti
- Bílý a barevný světelný výstup 4 200 lumenů
- Rozlišení WXGA pro optimální kvalitu obrazu

Epson EB-1945W

- Vstup HDMI
- Optický zoom 1,6×
-	Pokročilé funkce včetně rozdělení projekční plochy a funkce
Easy MP Network & Software
- Připojení ke kabelové síti LAN a bezdrátové síti Wi-Fi

PROJEKTORY PRO MALÉ
KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

Tato řada se pyšní velmi nízkými celkovými náklady na
vlastnictví (TCO), ale zahrnuje inteligentní funkce, které lze
jinak najít pouze u mnohem dražších modelů. Tyto projektory
byly vytvořeny tak, aby dokázaly přinést profesionální
prezentace do jakékoli kanceláře, proto jsou dostatečně
lehké a přenosné, aby se daly snadno přemisťovat a instalovat
ve všech místnostech. Mezi další produkty v této řadě patří
modely EB-98, EB-945, EB-965 a EB-955W.
Hlavní vlastnosti

Epson EB-955W

- Bílý a barevný světelný výstup 3 000 lumenů
- Rozlišení až WXGA pro optimální kvalitu obrazu
- Kontrastní poměr 10 000 : 1
- Vstup HDMI
- Optický zoom 1,6×15
- Automatická vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Připojení ke kabelové síti LAN a/nebo volitelně k bezdrátové síti Wi-Fi
-	Posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového
zkreslení

STOLNÍ PROJEKTORY

Oživte své schůzky pomocí zajímavých a inspirujících
prezentací, k nimž vám dopomohou interaktivní inteligentní
projektory, jež vaše sdělení předají ostatním pomocí plynulého
a přirozeného obrazu, který je čistý a jasný při rozsvíceném
i zhasnutém osvětlení. Mezi další produkty v této řadě patří
modely EB-S18, EB-X18, EB-W18 a EB-X24.
Hlavní vlastnosti
- Bílý a barevný světelný výstup 3 000 lumenů
- Rozlišení WXGA pro optimální kvalitu obrazu

Epson EB-X18

- Kontrastní poměr 10 000 : 1
- Vstup HDMI
- Optický zoom 1,2×
- Automatická vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
-	Posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového
zkreslení
- Volitelné připojení k bezdrátové síti Wi-Fi
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TECHNOLOGIE PROJEKTORŮ
Projektory od společnosti Epson nabízí nevídanou kombinaci výkonu, spolehlivosti a cenové úspory, jsou zárukou vynikajícího
obrazu a každou prezentaci přivedou k životu. Následuje přehled některých technologií, které využíváme10.

Nejjasnější barvy

Díky vysokému výstupu CLO uvidíte vše v jasnějších barvách
Mnoho výrobců se chlubí pouze hodnotou jasu bílého světelného
výstupu svých projektorů, ale pro skutečně špičkovou kvalitu obrazu
je nutné vzít v potaz rovněž barevný světelný výstup (CLO).

9

Hodnota barevného světelného výstupu udává úroveň jasu
červeného, zeleného a modrého světla z projektoru, která může být
často výrazně nižší než související bílý světelný výstup. V takovém
případě pak může obraz působit nevýrazně.
Projektory Epson využívají technologii 3LCD, která poskytuje stejně
vysokou úroveň bílého a barevného světelného výstupu, což je
zárukou jasného, věrného obrazu a živých barev, jež jsou třikrát
jasnější než u jednočipových DLP projektorů. Díky tomu jsou
jasnější a lepší volbou pro každý podnik.

3LCD

Ohromující statické i filmové snímky
Technologie Epson 3LCD je srdcem každého projektoru Epson. Tato
technologie vyvinutá společností Epson zajišťuje výjimečně detailní a
plynulé zobrazení, přirozenou reprodukci barev a mimořádný rozsah
odstínů šedé.
Další informace naleznete na webových stránkách www.3lcd.com.

Systém s jedním panelem11

S technologií Epson 3LCD11

Technologie Edge Blending

Panoramatické obrazy bez viditelných přechodů
Technologie Edge Blending (plynulé skládání obrazu) usnadňuje
promítání z více projektorů a umožňuje dosáhnout panoramatického
obrazu bez viditelných přechodů. Postavíte-li vedle sebe až čtyři
projektory a nad sebe až dva projektory, vznikne jeden velký obraz
s dokonale maskovanými přechody a stejnoměrnými barevnými
plochami.
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Geometrické korekce

Korekce projekce na zakřiveném povrchu, stěnách a korekce
obloukovitosti
Umožňuje promítání obrazů na zakřiveném povrchu nebo na dvou
sousedních stěnách bez deformace. Korekce promítání na zakřiveném
povrchu a rohové stěně upravuje promítaní obrazu, čímž eliminuje
chyby vznikající při promítání na zakřiveném povrchu nebo v rohu
místnosti, což je ideální řešení pro velkoformátové a kreativní použití.
S technologií Arc Correction (korekce obloukovitosti) bude váš obraz
zaručeně dokonalý. Tato funkce kompenzuje nepravidelnosti v různých
místech projekční plochy a opravuje obloukové nebo soudkovité
zkreslení všech čtyř stran promítaného obrazu v důsledku nerovné
stěny či projekční plochy. Kromě toho se funkce Point Correction
(bodová korekce) stará o kompenzaci nerovností samotné projekční
plochy.

EasyMP

Pokročilé funkce pro provoz v síti a softwarové aplikace
Síťový monitor – Tento software umožňuje řídit skupinu
až 1 092 projektorů, včetně kontrol stavu, vzdálené správy
a plánovaného zapnutí a vypnutí zařízení v celé síti.
Promítání přes síť – Umožňuje přímé odesílání obrázků a
prezentací v síti až na čtyři projektory současně, prostřednictvím
kabelového nebo bezdrátového připojení.
Projekce z více počítačů – Umožňuje připojení až 16 nebo
32 uživatelů (v závislosti na modelu) k jednomu projektoru současně
a současné zobrazení obrazovek až čtyř uživatelů.
Prezentace bez použití počítače – Umožňuje zobrazení
obrázků a prezentací snímků přímo z disku USB bez nutnosti
použití počítače. Některé modely jsou vybaveny také softwarem
Slide Converter, který zlepšuje reprodukci prezentací aplikace
PowerPoint. Novější modely rovněž podporují zobrazení souborů
ve formátu PDF a přehrávání videí ve formátu MPEG.

Epson iProjection

Promítání z příručních zařízení
iProjection je intuitivní aplikace pro mobilní promítání pro zařízení
iPod touch, iPhone a iPad.12 Aplikace Epson iProjection umožňuje
snadnou projekci statických snímků a souborů uložených ve vašich
zařízeních se systémem iOS prostřednictvím projektoru Epson
vybaveného síťovým rozhraním. Aplikaci je možné zdarma stáhnout
z internetového obchodu iTunes App Store. Aplikace iProjection je
nyní k dispozici také pro zařízení se systémem AndroidTM 14 s verzí
Android 2.3 a novější. Je možné ji bezplatně stáhnout
z internetového obchodu Google Play.
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SKENERY
Systémy pro správu dokumentů
Žijeme v digitálním světě. Organizace všech velikostí a typů se snaží využít mnoha
výhod digitalizace. Jednou z těchto výhod je vyšší efektivita plynoucí z integrace
dokumentů v jiné než tištěné podobě do podnikových pracovních toků, což
nejenže zvyšuje produktivitu, ale také snižuje náklady. Když vezmeme v úvahu
uhlíkovou stopu související se systémy využívajícími papír, není divu, že v dnešním
obchodním světě se počítačové systémy pro správu dokumentů čím dál rychleji
stávají spíše normou než výjimkou.

Komplexní řešení pro rychlou návratnost investic
Potřebujete-li digitalizovat papírové
dokumenty, potřebujete také něco, čím
digitalizaci provedete. Zde přichází na
scénu skenery. Společnost Epson
nabízí jednu z nejrozsáhlejších a cenově
nejvýhodnějších konfigurovatelných řad
skenerů na trhu. Kromě toho jsme
vyvinuli speciální bezplatný software,
který s naším hardwarem výborně

spolupracuje a díky kterému můžete
všechny naše produkty naplno využívat.
Společně tvoří výkonné, flexibilní a
jednoduché řešení pro záznam
dokumentů a rychlou návratnost
investic.

Rychlost

Všestrannost

Až do A3
Až 70 stran za minutu
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Od rychlého skenování na cestách
po skenování velkých dávek

ŘEŠENÍ PRO SNÍMÁNÍ
DOKUMENTŮ
Víme, že firmy všech velikostí zjišťují, že nejlepším řešením
integrace papírových dokumentů do pracovních procesů
jsou systémy pro správu dokumentů (DMS). S cílem
pomoci firmám zvýšit produktivitu nabízí společnost
Epson svůj vlastní softwarový balíček, který si uživatelé
mohou zdarma stáhnout.
Společnost Epson poskytuje řešení na míru, která splňují
požadavky firem bez ohledu na jejich velikost nebo IT
zázemí – od malých společností po velké korporace.
Aplikace Document Capture Pro a Document Capture
Pro Server jsou kompatibilní se všemi běžně používanými
systémy pro správu dokumentů a cloudovými úložišti.
Poskytují firmám, které potřebují digitalizovat papírové
dokumenty, řadu možností.

Document Capture Pro
Klientskou verzi lze společně s podnikovými
skenery Epson využívat mnoha různými
způsoby. Ať již zvolíte kombinaci s vysoce
výkonnými skenery WorkForce řady DS-510
ke zpracování korespondence, smluv nebo
objednávkových formulářů nebo kombinaci
s novou řadou rychlých a plochých skenerů
WorkForce DS formátu A3 a A4, budou řešení
Epson dokonalou volbou pro zpracování
vícestránkových úloh a převod velkého
množství papírových dokumentů do
elektronického formátu.
Aplikace Document Capture Pro je
kompatibilní také s následujícími
multifunkčními zařízeními WorkForce Pro:
WorkForce Pro WP-4595 DNF, WorkForce Pro
WP-4525 DNF a WorkForce Pro WP-4515
DN. Software pro správu dokumentů
Document Capture Pro určený firemním
uživatelům je dokonalým pomocníkem
vhodným do každé moderní kanceláře.

Uživatelé nepotřebují před zahájením práce
žádné speciální školení, protože klientská a
serverová verze aplikace Document Capture
Pro má intuitivní rozhraní a její obsluhu lze
velmi rychle zvládnout. Ke snadné obsluze
přispívají také pokročilé funkce pro
zpracování obrazu a podpora všech
běžných formátů souborů včetně BMP,
JPEG, TIFF, PDF a PDF/A.
Document Capture Pro Server
Řešení Document Capture Pro Server
je určeno firmám, které požadují přístup
k pokročilým funkcím „Push-Scan“ a dalším
funkcím aplikace Document Capture Pro na
sdílených zařízeních bez nutnosti instalace
softwaru na jednotlivých počítačích.

Tato univerzální řešení pro skenování
dokumentů vyhoví požadavkům všech
uživatelů, od začátečníků po pokročilé.
Nabízejí řadu funkcí typu „skenovat do“,
včetně skenování do cloudu, skenování
na FTP server a skenování do prostředí
Microsoft SharePoint®, a zároveň také
mnoho dalších funkcí, jako například
oddělení jednotlivých sérií, rozpoznávání
čárového kódu a podporu pro zónové
rozpoznávání OCR.
Další informace naleznete na webových
stránkách
www.epson.cz/documentcapturepro
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PLOCHÉ SKENERY FORMÁTU A3

Tento dokumentový skener formátu A3 je ideální pro firmy,
které pracují s velkými objemy skenovaných materiálů.
Je vybaven integrovaným panelem síťového rozhraní Epson,
který umožňuje jeho sdílení větším počtem uživatelů.
Model Epson WorkForce DS-70000N nabízí spolehlivé a
velmi kvalitní skenování, konverzi a distribuci dokumentů
do systémů pro správu dokumentů. Mezi další produkty
dostupné v této řadě patří modely WorkForce DS-50000
a DS-60000, které jsou rovněž vybaveny řadou funkcí.
Hlavní vlastnosti
- Až 70 str./min nebo 140 obr./min
- Velkokapacitní ADF na 200 stran

WorkForce DS-70000N

- Jednoprůchodové oboustranné skenování
- Ultrazvuková detekce podání dvou listů
- Připojení k síti s funkcí „Push-scan“14

SKENOVÁNÍ DO
SOUBORU PDF

AUTOMATICKÝ PODAVAČ
DOKUMENTŮ (ADF)

600
Resolution

SÍŤ

PLOCHÉ SKENERY FORMÁTU A4

ROZLIŠENÍ

Tento spolehlivý skener dokumentů byl navržen tak, aby jej
bylo možné bez problémů integrovat do systémů pro správu
dokumentů. Postará se o to, aby i náročné a objemné úlohy
byly zpracovány rychle a pohodlně. Model Epson WorkForce
DS-7500 se rychle a efektivně vypořádá i s velkými dávkami
dokumentů najednou. Mezi další produkty v této řadě patří
modely WorkForce DS-5500 a DS-6500.
Hlavní vlastnosti
- Až 40 str./min nebo 80 obr./min
- ADF s kapacitou 100 listů
-	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 / síťové rozhraní s funkcemi

WorkForce DS-7500

Push Scan14
- Ultrazvuková detekce podání dvou listů
-	Možnost síťového připojení pomocí volitelného panelu síťového
rozhraní
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SKENOVÁNÍ FORMÁTU A4
S PODAVAČEM

Tento skener je určen pro podniky. Je nabit špičkovými
funkcemi a nabízí úplný balíček pro správu dokumentů. Díky
technologii duálního skenování pro oboustranné skenování
v rámci jednoho průchodu a automatickému podavači
dokumentů na 50 listů každou práci zvládnete jako mávnutím
kouzelného proutku. Mimořádnou spolehlivost zaručuje
také ultrazvukový snímač, který detekuje zaseknutý papír
a umožňuje jeho snadné uvolnění. Řada Epson WorkForce
DS-510 je kompatibilní s aplikací Document Capture Pro,
která nabízí pokročilé funkce zobrazení dokumentů a
snadnou integraci do systémů správy dokumentů.
Hlavní vlastnosti
- Až 26 str./min nebo 52 obr./min
- Technologie duálního skenování
- ADF s kapacitou 50 stran

Řada WorkForce DS-510

- Ultrazvukový snímač pro bezproblémový výkon
- USB 2.0 nebo síťové rozhraní u modelu WorkForce DS-510N

OSOBNÍ SKENERY FORMÁTU A4

Tento plochý dokumentový skener nabízí snadný a cenově
dostupný způsob, jak se zbavit hromady papírů a souborů.
Model Epson GT-1500 je skvělou volbou pro digitalizaci
celé řady dokumentů, od dopisů a faktur až po fotografie
a časopisy. Umožňuje jejich přenos do počítače stiskem
jediného tlačítka.
Hlavní vlastnosti
- Pokročilé funkce zobrazení dokumentů
- Všestrannost a snadná obsluha

Epson GT-1500

- Dodávaný software Event Manager
- ADF s kapacitou 40 listů
- Energeticky úsporná technologie Ready Scan LED

MOBILNÍ SKENERY FORMÁTU A4

Mobilní skener WorkForce DS-30 A4 je perfektní volbou
pro snadnou a efektivní správu dokumentů na cestách.
Kdykoli a kdekoli je potřeba skenovat a archivovat papírové
dokumenty, například vizitky nebo podepsané formuláře,
skener Epson DS-30 se vám stane výborným společníkem.
Hlavní vlastnosti
- Extrémně kompaktní (276 × 50 × 36,5 mm)
- Pouze 325 g
- Napájení přes USB

WorkForce DS-30

- Rozlišení skenování 600 dpi
- Intuitivní uživatelské rozhraní
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NÁŠ ZÁVAZEK PRO
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Víme, že plánování budoucnosti vyžaduje také výrazné ohledy na životní prostředí.
Z tohoto důvodu usilujeme o vývoj inovativních produktů, které jsou spolehlivé,
recyklovatelné a energeticky účinné – lepší produkty, které potřebují méně zdrojů.
Globální oteplování a úbytek zdrojů jsou dva z nejnaléhavějších problémů, kterým
dnes musíme čelit. Cílem společnosti Epson je snížit do roku 2050 emise CO2
v průběhu celého životního cyklu všech našich produktů a služeb o 90 % a
přizpůsobit naše výrobní procesy využití recyklovaných zdrojů.

Úspěchy na poli ochrany životního prostředí, kterých jsme prozatím dosáhli:
-	Naše firemní inkoustové tiskárny využívají o 80 % energie méně než konkurenční laserové tiskárny, což výrazně
snižuje jejich dopad na životní prostředí2.
-	Získejte až 30 % úsporu papíru s modelem Epson TM-T88V, což je první termální POS tiskárna na světě splňující
podmínky programu Energy Star.
-	Tisková hlava Micro Piezo využívá inkoust velmi efektivně, takže se tolik neplýtvá papírem a prodlužuje se
životnost produktů.
-	Všechny skenery společnosti Epson využívají technologii Epson ReadyScan LED, což znamená, že není nutné
čekat na zahřátí a dosáhnete nižší spotřeby energie a nižších nákladů.

Environmentální cíle do roku 2015
- Snížení dopadu klíčových produktů během jejich životního cyklu na životní prostředí až o 50 %
- Rozšíření řady recyklovatelných produktů
- Představení environmentálních aplikací našich pokročilých technologií
- Podpora komunity vědomé si ochrany životního prostředí

Firemní inkoustové tiskárny
nabízí o

Ušetřete až

nižší spotřebu energie než
u konkurenčních barevných
laserových tiskáren2

papíru díky termální POS tiskárně
účtenek TM-T88V.

80 % 30 %
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JISTOTA PRO
VÁŠ PODNIK
Všechny produkty společnosti Epson prochází před uvedením na trh
přísným testováním. Naše úsilí o dosažení vysokého výkonu dalece
přesahuje výrobní budovu. Dlouhodobě překonáváme očekávání našich
klientů. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout bezkonkurenční
služby.
Jako standard nabízíme technickou podporu po celou dobu životnosti
produktu prostřednictvím oddělení technické podpory po celé Evropě.
Doplňkové servisní programy pokrývají všechny konkrétní požadavky. Díky
kombinaci rozsáhlé servisní infrastruktury společnosti Epson a zkušených
servisních partnerů získáte prvotřídní, vysoce kvalitní služby, ať si vyberete
kterýkoli program.
Služby zákazníkům
Naše call centra obsluhující v místních
jazycích a e-mailové služby nabízí špičkové
zákaznické služby a podporu. K dispozici jsou
samostatné linky pro profesionální a obchodní
klienty, rozdělené dle produktů a trhů, díky
kterým lze zajistit rychlou a vhodnou úroveň
služeb. Na naší webové stránce jsou
k dispozici další zdroje – odpovědi na časté
dotazy, přístup k nejnovějším ovladačům a
softwaru pro vaše produkty značky Epson.

Řešení na míru
Protože společnost Epson nabízí širokou
řadu různých produktů, záruku přizpůsobíme
tak, aby vyhovovala vašim specifickým
požadavkům a potřebám:
–	Na zavolání
–	Vyzvednutí, oprava a vrácení
–	U dodavatele
–	Výměna
– Návrh – možnost návrhu servisní nabídky
dle vašich požadavků

Epson CoverPlus
Prodloužená záruka Epson CoverPlus je
snadná a jednoduchá cesta k rozšíření
standardní záruky na dobu až tří let, takže
získáte ještě větší jistotu.

Všechny naše služby jsou osobně
poskytovány našimi zkušenými
servisními týmy po celé Evropě.
Expresní a místní servisní centra Epson
Díky expresním centrům Epson je nyní
zajištění maximálního výkonu vašich
produktů snazší než kdy dřív. Od výměny
inkoustu a papíru Epson až po řešení potíží,
diagnostiku a opravu získáte vše, co
potřebujete k udržení prvotřídního stavu
vašich produktů, a také:
–	bezplatné poradenství,
–	pomoc vysoce kvalifikovaných techniků,

–	rychlou výměnu na místě nebo výměnu
prostřednictvím rychlé kurýrní služby,
–	širokou řadu originálních inkoustů, papírů
a příslušenství Epson,
–	recyklaci prázdných zásobníků inkoustu
Epson.
Jak servisní služby společnosti Epson
fungují
Servis společnosti Epson je poskytován
autorizovanými servisními partnery ve vašem
regionu. Máte-li problémy se svým produktem
nebo potřebujete-li technickou pomoc,
zavolejte na místní linku, jejíž pracovníci vám
pomohou problém diagnostikovat a poté vám
nabídnou opravu nebo vás přesměrují na
nejbližší servisní středisko společnosti Epson.
Podrobné informace o telefonních číslech na
místní linku společnosti Epson, dostupných
servisních službách ve vašem regionu a
servisních střediscích najdete na webu
www.epson.eu/support.

* Expresní služby nejsou ve všech oblastech k dispozici.
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1. Průzkum provedla společnost Futuresource Consulting Limited v letech 2001 až 2012.
2. Uvedená výtěžnost / náklady na tisk jedné stránky jsou stanoveny na základě originální metodiky společnosti Epson
při tiskové simulaci testovacích vzorů dle normy ISO/IEC24712. Uvedená výtěžnost / náklady na tisk jedné stránky
NEVYCHÁZEJÍ z normy ISO/IEC24711. Uvedená výtěžnost / náklady na tisk jedné stránky se mohou lišit v závislosti
na tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru, frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako
je například okolní teplota.
3. Funkce Epson iPrint vyžaduje bezdrátové připojení a tiskovou aplikaci Epson iPrinting. Tisk prostřednictvím e-mailu
vyžaduje připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na webových
stránkách www.epsonconnect.eu.
4. V souladu s normou ISO/IEC 24711/24712/19798.
5. Přibližná výtěžnost stránky založená na normě ISO/IEC 24711/24712/19798. Skutečná výtěžnost se liší podle
podmínek použití. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.eu/pageyield.
6. Vyžaduje operační systém iOS 4.2 a novější. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
7. Google Cloud Print a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
8. Celosvětový objem prodeje, IDC.
9. *V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti
NPD v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) změřený podle normy
IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Další informace naleznete na webových
stránkách www.epson.cz/clo.
10. Ne všechny technologie jsou k dispozici u všech zařízení. Další informace naleznete na webových stránkách
www.epson.cz.
11. Pouze pro ilustrační účely.
12. Vyžaduje aplikaci Epson iProjection. iPod touch, iPhone a iPad jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
13. Android 2.1 a novější – Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
14. Volitelný panel síťového rozhraní.
15. Kromě 1,2× zoomu EB-98.
Adobe a PostScript jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi
Alliance. Windows a SharePoint jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích.
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Některé produkty nejsou ve všech zemích dostupné. Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson
nebo na adrese www.epson.cz.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.
* Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.
EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Organizační složka
Fax: +420 548 427 816
Slavíčkova 1a
Technická podpora: +420 246 037 281
638 00 Brno
www.epson.cz
Česká republika
Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo
příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

