EPSON ÜZLETI TERMÉKPALETTA

Az üzlet
technológiája

ÜZLETI IGÉNYEKRE
TERVEZVE

AZ INNOVÁCIÓ TÖRTÉNETE
Az Epson a világ egyik vezető vállalata a képalkotás területén. Vállalatunk célja immár 40 éve
túlszárnyalni vevőink elképzeléseit, hogy kompakt, energiatakarékos, nagy pontosságú
technológiáinkkal hozzájáruljunk a legkisebb mikrovállalkozások vagy a legnagyobb
multinacionális vállalatok sikeréhez. A holnap technológiáját ma fejlesztjük, ezért napi
szinten 1,75 millió dollárt fektetünk kutatás és fejlesztésbe, továbbá benyújtunk
13 új szabadalmat.

Tintasugaras, lézer-, hő- és mátrixnyomtatókból,
valamint 3LCD projektorokból és szkennerekből
álló termékkínálatunk révén világszerte milliók
támaszkodnak az Epson nagy pontosságú
technológiáira.

A Japán központú Seiko Epson Corporation
vezette Epson csoport 97 vállalata világszerte
több mint 81 000 munkavállalót foglalkoztat.
A vállalatcsoport elkötelezett híve a globális
környezet védelmének és a helyi közösségek
folyamatos támogatásának.

1973 

Az első digitális karóra
A Seiko megalkotja a
világ első hatszámjegyű
LCD-kijelzővel rendelkező
digitális kvarcóráját.

1964

Időmérés a tokiói olimpián
A tokiói olimpián az Epson
nagy pontosságú kristályos
stopperóráit és időkijelzőit
használják.

60-as
évek

70-es
évek

80-as
évek

1956 

Seiko Marvel
Megjelenik az első, a Seiko
óraágazatát meglapozó, eredeti
Seiko mechanikás karóra.

1968 

Az első digitális mini nyomtató
A világ első és legkisebb digitális
nyomtatója, az Epson EP-101,
az Epson őse.
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1977 

Az első
könyvelési
célra készült
számítógép
Epson EX-1, az
első könyvelési
célra készült
számítógép,
amely az Epson
nevet viseli.

2011

A világ első gyári
tintatartályos nyomtatói
Az Epson bemutatja
a világ első gyári
tintartályrendszerű
nyomtatóját

1982

Az első kézi mobil
számítógép
Az Epson bemutatja az
Epson HX-20-at, a világ
első kéziszámítógépét.

2005

Energiahatékonyság
Az Epson bemutatja az E-TORL lámpát,
az első energiatakarékos projektorlámpát.

1989
1982

Az első TV-s óra
A világ első tévénézésre
alkalmas karórája aktív
mátrixos LCD-vel.

1984 

Európa első 3LCD projektora
Epson bemutatja a VP-100-at,
az első európai 3LCD projektort.

90-es
évek

2000es évek

Az első kereskedelmi forgalomba
szánt tintasugaras nyomtató
Az Epson bemutatja az Epson SQ-2000et, az első kereskedelmi forgalomba hozott
tintasugaras nyomtatót.

2011 

A világ első, átlátszó
mobilkijelzője
Az Epson bemutatja innovatív
hordozható headsetjét, a Moveriot.

2012

SureColor T sorozat
Epson bemutatja a
festékszublimációs
nyomtatók SureColor
SC-F sorozatát.

1994 

A világ első színes tintasugaras nyomtatója
Az Epson bemutatja a Stylus Color nyomtatót,
a világ első 720 dpi felbontású színes
tintasugaras nyomtatóját.

2011 

Díjnyertes tintasugaras
nyomtatóválaszték
Az Epson bemutatja
díjnyertes WorkForce Pro
nyomtatóválasztékát.
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A vállalkozások
globális partnere
Vízió. Teljesítmény. Minőség.
Közel öt évtizede e három szóra épül az Epson sikere. Ez azért lehetséges, mert ismerjük az üzleti igényeket és termékeink
fejlesztése során következetesen szem előtt tartjuk őket, ezért a vállalkozások világszerte értékes üzleti partnert látnak
bennünk. Mindegy, hogy kis- vagy nagyvállat, az Epson támogatásával hosszú távon is sikeres lesz a változékony piaci
versenyben.
Napjaink egyik világelső nyomtatógyártójaként, a nyomtatóktól a projektorokon át a szkennerekig terjedő üzleti kínálatunk
az egyik legfejlettebb, ugyanakkor legköltséghatékonyabb képalkotó technológiát képviseli.

NYOMTATÁS
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KIVETÍTÉS

Külső tintatartályos, lézer és üzleti
tintasugaras nyomtatók

Telepített, interaktív tárgyalótermi
és hordozható projektorok

Növelje termelékenységét és hatékonyságát gyors,
kétoldalas nyomtatással, vagy hasznosítsa még
jobban befektetését az ultra nagy kapacitású
tintartályrendszerrel. Bármire is van szüksége,
az Epsonnal van rá megfelelő termékünk – egy- és
többfunkciós nyomtatóink széles választéka minden
üzleti igényt kielégít.

Tartson kiváló minőségű szakmai előadásokat az
irodában, a tárgyalóban vagy az előadóteremben.
Üzleti projektoraink széles választékában minden
feladatra talál ideális terméket, akármekkora is a
kivetítési igény. Ezért vagyunk 2001* óta1 a világ
első számú projektorgyártója.

- Kiváló minőségű üzleti nyomtatás
-	Megoldások a személyes felhasználóktól
a munkacsoportos igényekig mindenkinek
- Megbízhatóság, tartósság, egyszerű karbantartás
- Könnyen integrálható az irodai hálózatba
- Fekete-fehér, színes és multifunkcionális modellek

-	A könnyen mozgatható és hordozható modellektől
a telepített modellekig terjedő választék
-	Hálózati, vezeték nélküli és számítógép nélküli
előadások
- Egyszerű beállítás és vezérlés
- Akár 300"-es vetített kép
- Megbízható, tartós és biztonságos

SZKENNELÉS

Nagy sebességű dokumentumszkennerek
Felejtse el a papíralapú archiválást, és váltson digitális
tárolásra. Az Epson üzleti szkennereivel papíralapú
dokumentumok rögzítése, és elektronikus
dokumentumkezelő rendszerben való integrálása
egyszerűbb nem is lehetne. Valamennyi termékünk,
a síkágyastól a lapadagolóson át az A3-as formátumig,
azzal a céllal készült, hogy legújabb képalkotó
technológia segítségével növelje termelését.

-	Rögzítse, konvertálja, tárolja vagy terjessze
a szkennelt dokumentumokat
- Kitűnő szoftver melléklettel
-	Hálózatba kapcsolható modellek az egyszerű
megosztáshoz
-	Szkenneljen bármit a névjegykártyától az
A3-as dokumentumokig
- Hihetetlenül gyors és könnyen használható
- Elegáns dizájn, amely bármelyik irodába illik
5

6

Tintatartály rendszer

Gazdaságos

Nagy kapacitás

Ultra nagy
kapacitású
tintatartály

Ultra alacsony
Nagy kapacitású
költségű nyomtatás tintatartályok

ÜZLETI NYOMTATÓK
Az Epson egyedülálló név a nyomtatási technológia területén. Hogy miért? Mert ismerjük az Ön előtt álló üzleti
kihívásokat, és egyedülálló termékcsaládunkat úgy fejlesztettük ki, hogy sikerrel átlendüljön rajtuk. A kínálatunkban
szereplő nyomtatókat az évtizedek alatt tökéletesen az üzleti környezet szükségleteire szabtuk, így gondoskodva
a megfelelő megoldásról valamennyi egyedi igényre. Mindegy, hogy a gyorsaságra vagy a megbízhatóságra,
a gazdaságra vagy a környezetre helyezi a hangsúlyt, megoldásainknak a többi gyártó nem ér a nyomába.

Tintatartály rendszer: nyomtasson
többet, fizessen még kevesebbet
Vegyük szemügyre például az üzleti tintatartályos
nyomtatóinkat. Ezeket arra terveztük, hogy
csökkentsék nyomatási és üzleti költségeit. Ez az ultra
nagy kapacitású tintasugaras nyomtatócsalád egy
fantasztikus csomagban ötvözi a megfizethetőséget,
a kényelmet, a minőséget és a megbízhatóságot.
Az Epson ultra nagy kapacitású tintatartálya rendkívül
alacsony lapköltség mellett nyújtja az Epson-minőséget.
A családhoz színenként cserélhető 70 ml-es tinta
palackok tartoznak, ezek mindegyike rendkívüli fekete
és színes nyomtatási kapacitást garantál. A rendszer
nemcsak kiváló ár-érték arányt biztosít, hanem jóval
kevesebb utántöltést igényel, ami nyomtatóját irodája
rendkívül produktív és megbízható tagjává teszi.

WorkForce: robusztus és
megbízható készülékek
Az Epson utat mutat tintasugaras
termékportfoliójával, amelyek minden üzleti
helyzetben kiváló teljesítményt nyújtanak.
Az Epson WorkForce nyomtatóinak előnye a gyors
nyomtatási sebesség és a kiváló megbízhatóság,
valamint a versenytársak lézernyomtatóinál
50%-kal alacsonyabb üzemeltetési költségek
és 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás.

AcuLasers: egyedülálló
technológia és teljesítmény
Az innováció, a teljesítmény, az alacsony üzemeltetési
költségek, valamint a minőség páratlan ötvözésével
az AcuLaser nyomtatók is valódi előnyöket kínálnak.
A számos egyedi Epson-fejlesztésnek, többek között a
Resolution Improvement Technology-nak (felbontásnövelő
technológia, RiT) és az AcuBrite festékkazettáknak
köszönhetően olyan gyors és rugalmas színes
lézernyomtatókat kínálunk, amelyek professzionális
minőségű eredményeket garantálnak, a teljesítménynövelő
multifunkcionális készülékektől a szupergyors, hihetetlenül
megbízható, hatalmas teherbírású munkacsoportok közös
használatára tervezett nyomtatókig.
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KÜLSŐ TINTATARTÁLYOS
NYOMTATÓK

Akár otthon, akár az irodában dolgozik, az Epson külső
tintatartályos nyomtatójával csökkenni fognak nyomtatási és
üzleti költségei. Új ultra nagy tintakapacitású nyomtatócsaládunk
egy fantasztikus csomagban ötvözi a megfizethetőséget, a
kényelmet, a minőséget és a megbízhatóságot. Az Epson külső
tintatartályos nyomtatója tökéletes választás bárkinek, aki ultra
alacsony költségű, problémamentes nyomtatásra vágyik anélkül,
hogy kompromisszumot kellene kötnie a teljesítmény és a
minőség terén.
Főbb jellemzők
- Ultra nagy kapacitású integrált tintatartály
- Ultra alacsony költségű nyomtatás
- Epson minőség nyomtatás

Epson L550

- Nagy kapacitású tintatartályok
- Megbízható működés
- Az eredeti Epson jótállás által biztosított nyugalom

HÁLÓZAT

SZKENNELÉS

AUTOMATA
LAPADAGOLÓ

KÜLSŐ TINTATARTÁLY

iPRINT

FAX

5760
dpi

Resolu tion
FELBONTÁS

+
Nagy kapacitású, 70 ml-es tintapalackok
Akár 12 000 fekete és 6 500 színes oldal nyomtatására is elegendő tintával szállítjuk2 bizonyos típusoknál*

*További információért látogasson el a www.epson.hu/inktanksystem oldalra
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NAGY KAPACITÁSÚ
TINTAPATRONOK

Színes dokumentumnyomtatás

Az Epson L355 vezeték nélküli multifunkciós készülék beépített
tintartályrendszerrel ideális választás otthonra vagy kisebb
irodákba. Ez a nyomtató, szkenner és másoló Wi-Fi kapcsolattal
rendelkezik, és két extra fekete tintapalackot is mellékelve van
hozzá. A Micro Piezo® nyomtatófej-technológiának és az Epson
eredeti tintájának köszönhetően az Epson L355-tel könnyen
és rendkívül alacsony költségek mellett nyomtathat Epson
minőségben.
Főbb jellemzők
- Nyomtató, másoló és szkenner
- Wi-Fi® és iPrint3

Epson L355

- Nagy kapacitású, 70 ml-es tintatartályok
- Akár 12 000 fekete és 6 500 színes oldal nyomtatására elegendő
tintával szállítjuk2

Egyéb készülékek: Epson L550, L355, L300, L210 és L110

Fekete-fehér
dokumentumnyomtatás

A WorkForce M200 multifunkciós, fekete-fehér
tintartályrendszerű nyomtató Ethernet kapcsolattal
és automata lapadagolóval. Az ultra nagy kapacitású
tintatartályos nyomtató ideális választás otthoni és kisebb
irodákba ahol a cél a nyomtatási költségek csökkentése,
és két eredeti Epson tintapalack is tartozik hozzá –
egy kezdőpalack és egy normál 140 ml-es palack.
Főbb jellemzők
- Nyomtató, másoló és szkenner
- Automata lapadagoló
- Wi-Fi és iPrint3
- Nagy kapacitású, 140 ml-es tintatartályok
- Akár 11 000 oldal nyomtatására elegendő tintával szállítjuk2

WorkForce M200

+

Egyéb készülékek: WorkForce M105 és WorkForce M100

Fotónyomtatás

Az L800, az Epson első beépített tintatartályrendszerrel
rendelkező készüléke kiváló minőségű fotónyomtatást
biztosít alacsony költségek mellett. A készülék az ultra nagy
kapacitású tintatartálynak és a könnyű újratöltés érdekében
kifejlesztett nagy kapacitású tintapalackoknak köszönhetően
gond nélkül nyomtat fotókat.
Főbb jellemzők
- 6-színes fotónyomtató
- Nyomtatás CD/DVD lemezre
- Nagy kapacitású 70 ml-es tintatartályok
- Akár 1800 fénykép (10 cm x 15 cm) nyomtatására elegendő
tintával szállítjuk2

Epson L800
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NAGY TELJESÍTMÉNYŰ,
TÖBBFUNKCIÓS IRODAI
NYOMTATÓ

A 4 funkciós készülék rendelkezik azokkal a funkciókkal
és kompatibilitással, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
gördülékenyen integrálható legyen a vállalati infrastruktúrába.
Főbb jellemzők

- Kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és fax
- Továbbfejlesztett PCL beállítások, PDL (PLC5, 6 és PS3)
-	Akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költség a versenytársak
színes lézernyomtatóihoz képest*
-	Akár 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak
színes lézernyomtatóihoz képest*
- A tipikus nyomtatási feladatokban gyorsabb, mint a lézernyomtató
- Akár 4000 oldalas kazettakapacitás*5
- Document Capture Pro szoftverkompatibilitás
- Email Print for Enterprise kompatibilitás
WorkForce Pro WF-5690DWF

- Közvetlen nyomtatás és szkennelés USB memóriaeszközről
- 10,9 cm-es érintőképernyős LCD egyszerű navigációs ikonokkal
*További információkért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra

GYORS ÉS GAZDASÁGOS
IRODAI NYOMTATÓ

Csökkentse a költségeket és a környezeti terhelést, miközben
javítja a hatékonyságot ezekkel a többfunkciós, üzleti
minőségű nyomtatókkal.
Főbb jellemzők

-	Akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költség a versenytársak
színes lézernyomtatóihoz képest*
-	Akár 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak
színes lézernyomtatóihoz képest*
- A tipikus nyomtatási feladatokban gyorsabb, mint a lézernyomtató
- Akár 4000 oldalas kazettakapacitás*5
- 20 oldal/perc sebességű fekete-fehér és színes nyomtatás
WorkForce Pro WF-5190DW

-	Egyszerű nyomtatás vezeték nélküli eszközökről az Epson Connect
és a Wi-Fi Direct™ használatával
- Bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással

*További információkért látogasson el a www.epson.hu/inkjetsaving oldalra

PRECISION CORE
Az Epson legújabb, továbbfejlesztett nyomtatófej
technológiája elhozza a reklámcélú és ipari nyomtatás
szabványait a kisvállalkozások piacára. Az Epson Precision
Core még nagyobb sebességgel és még precízebben helyezi
el a tintacseppeket, hogy mindig időben elkészülhessenek a
tökéletes üzleti nyomtatási feladatok.
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Mobil nyomtatás
Epson Connect3: nyomtatás okostelefonról, táblagépről és felhő-alapú nyomtatási szolgáltatásokról
Az Epson mobil és felhő-alapú nyomtatási szolgáltatása lehetővé teszi , hogy a felhasználók az irodában vezeték nélkül
nyomtathassanak okostelefonról és táblagépekről, illetve hogy a világon bárhonnan nyomtathassanak a nyomtató egyedi címére
közvetlenül e-mail üzenetben elküldött dokumentumokat.
A Windows® -felhasználók letölthetik az Epson Remote Print Driver szoftvert, amely alkalmazással dokumentumokat küldhetnek és
nyomtathatnak. Ez ugyanolyan, mintha a szokásos módon laptopjáról vagy személyi számítógépéről nyomtatná a dokumentumot,
csak nem a közelben lévő nyomtatóra, hanem a világon akárhová elküldheti a nyomtatandó dokumentumot. A Scan-to-Cloud
révén a beszkennelt dokumentumait közvetlenül a felhő-alapú szolgáltatásban tárolhatja.
Epson iPrint

Egyéni nyomtatás,
szkennelés és megosztás

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

Nyomtasson bárhonnak
e-mailen keresztül

Nyomtasson távol otthonától
vagy irodájától

Töltse fel és ossza
meg fájljait

Kompatibilis szolgáltatások6/7
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A4-es színes egyfunkciós
lézernyomtatók

A WorkForce AL-C500DN sorozat az Epson rendkívül
széles színterének köszönhetően a legkiválóbb színes
lézernyomatok készíthetők. A vállalatok professzionális
színvonalú marketinganyagokat, illetve kiváló minőségű
színes dokumentumokat készíthetnek házon belül,
egyszerűen és alacsony költségekkel.
Főbb jellemzők

- 4800 RiT és multi screen nyomtatási technológia
-	Percenként 45 oldalas kapacitás4, kétoldalas nyomtatás,
120 000 oldalas terhelhetőség
- Professzionális minőségű marketinganyagok nyomtatása házon belül
- Nyomtatási feladatrendező, univerzális nyomtatóillesztő
WorkForce AL-C500DN

FELBONTÁS

NYOMTATÁSI
SEBESSÉG

NYOMTASSON
AKÁR

PAPÍRTÁLCA

KÉTOLDALAS
NYOMTATÁS

A4-ES SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK

HÁLÓZAT

A nagy teljesítményű, percenként akár 30 színes vagy
fekete-fehér A4-es lap nyomtatására képes AcuLaser C3900
gyorsaságával és rugalmasságával a kis és közepes méretű
munkacsoportok minden igényét kielégíti.
Főbb jellemzők

- Gyors, percenként akár 30 oldal4 színes és fekete-fehér nyomtatás
- Bármely irodába illő, kompakt kivitel
-	Verhetetlen érték: alacsony fenntartási költség – két fekete
toner mellékelve
- Bővíthető RAM és papírkapacitás
- Könnyen kezelhető, nagy méretű LCD kijelző

Epson AcuLaser C3900N
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A3 FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓ

A gyors, megbízható és egyszerűen használható A3as monokróm nyomtató ideális kis- és közepes méretű
munkacsoportok számára. A sokoldalú A3-as fekete-fehér
nyomtató kis helyigényű és megbízható, továbbá a Gigabit
Ethernet hálózati csatlakozás segítségével egyszerűen
integrálható bármely munkakörnyezetbe, így megfelel a kisés közepes méretű munkacsoportok sokféle igényeinek.
Főbb jellemzők

- Nagy teljesítmény, havi terhelhetősége 100 000 oldal
-	Egyszerűen integrálható: Gigabit Ethernet, PCL6 és eredeti
Adobe® PostScript® 3™ emulációk
Epson AcuLaser M7000N

-	Kompakt és egyszerűen használható; kis helyigénye mellett A6
és A3 közötti méreteket is kezel
- Üzleti minőség, 1200 dpi felbontás, pontkorrekciós funkció
- Hosszú élettartamú kellékanyagok, opcionális lapfordító

A4-es fekete-fehér
MULTIFUNKCIÓS lézernyomtatók

A WorkForce AL-M300D sorozat az Epson egyik
legmegbízhatóbb és legnagyobb munkabírású A4-es
fekete-fehér lézernyomtató, 100 000 oldalas terhelhetősége
kategóriájában a legmagasabb szint. A kicsi, de nagy
hatékonyságot kereső munkacsoportoknak szánt modell
megbízható, nagy teljesítményű és Gigabit Ethernet10
kapcsolattal rendelkezik, továbbá gyors, kétoldalas
nyomtatási lehetőséget is kínál.
Főbb jellemzők

-	Kategóriájának legmegbízhatóbb darabja, 100 000 oldalas
terhelhetőség, 5,5 másodperc alatt elkészülő első nyomat
- Gyors, percenként akár 35 oldalas nyomtatási sebesség4
- 1200 x 1200 dpi felbontás
WorkForce AL-M300DN

A4-ES FEKETE-FEHÉR EGYFUNKCIÓS
LÉZERNYOMTATÓK

- Alacsony fenntartási költségek (TCO)

A WorkForce AL-MX200 nagy teljesítményű, fekete-fehér
LED nyomtatósorozat ideális választás kis munkacsoportok
számára. A sorozat megfizethetősége mellett sem alkuszik
meg a minőség és tartósság területén.
Főbb jellemzők

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás
- Az egyik legalacsonyabb üzemeltetési költség a kategóriában
-	Nagy teljesítmény: Percenként 30 oldal4, 30 000 oldalas
terhelhetőség, hálózati csatlakoztathatóság
- Szabványos kétoldalas nyomtatási lehetőség
-	Vezeték nélküli nyomtatás okostelefonról és táblagépről
az Epson iPrint funkcióval

WorkForce AL-MX200 DWF
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Háttérirodai nyomtatás
Az Epson kínálata megoldást jelent minden irodai nyomtatási igényre, akár címkézésről, akár lemezre nyomtatásról van szó.
Az Epson termékpalettáján biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő terméket.

Discproducer – a piacvezető megoldás SOKSZOROSÍTÁS és archiválás területén
Nagy mennyiségben ír és nyomtat CD, DVD vagy BluRay lemezeket? Akkor
örömmel fogja tapasztalni, hogy a rugalmas Discproducer sorozattal nem csak
időt takarít meg, de a biztonságot is fejleszti, és még a költségeit is csökkenti.
A csomag egyszerre nyújt fotorealisztikus nyomtatást és teljesen automatizált
lemezsokszorosítást, ezért ideális választás kórházak, hivatalok,
közintézmények, független sokszorosító szolgáltatók, valamint számos
más szervezet és vállalat számára.

Mátrixnyomtatás – az üzlet mozgatórugója
Nem lehet meglepő, hogy a világ vezető8 kereskedelmi, ipari, logisztikai és
ügyfélszolgálati területen használt mátrixnyomtató gyártója, az Epson rendkívül
kedvező áron nyújt kiváló nyomtatási minőséget. A 9 vagy 24 tűs, keskeny vagy
széles kocsis, vagy akár síkágyas kivitelű mátrixnyomtatóink számos irodai
környezetben beválnak. A csekkfeldolgozás és a többpéldányos papírok
nyomtatása területén az Epson mátrixnyomtatójának nem akad kihívója,
de kiváló készülékeinknek költséghatékonyságban sem akad versenytársa.

Címkenyomtatók – egyszerű rendszerezés
Azért hoztuk létre az Epson termékekkel tökéletes összhangban lévő Epson
LabelWorks címkenyomtatónkat, hogy kiváló minőségű, költséghatékony
nyomatokat készíthessen úgy, hogy a nyomtatási margók minimalizálásával
a hulladék mennyisége is csökkenjen. Akár a kereskedelem és a raktározás,
az egészségügy és az oktatás, vagy az önálló szolgáltatásnyújtás területén
tevékenykedik, a LabelWorks címkenyomtatóink között megtalálja az igényeire
szabott készüléket, amellyel szervezete még hatékonyabban működhet.
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KÜLÖNLEGES NYOMTATÁSI IGÉNYEK
Az Epson különleges megoldásokat fejlesztett ki egyes vertikális piacok, mint a reklámgrafikai nyomtatás, a kereskedelem,
a vendéglátóipar vagy a CAD nyomtatás igényeinek kielégítésére.

REKLÁMGRAFIKAI NYOMTATÁS – Epson minőség, végtelen lehetőségek
A fotó-, a proof- és művészi igényű nyomtatás világában szerzett tapasztalataink
révén a nehezen reprodukálható színek és a megismételhető minőség számunkra
nem okoz problémát. Messzire nyúló tapasztalataink arra sarkalltak minket,
hogy még egy lépéssel tovább menjünk. Így hoztuk létre a SureColorTM SC-S
terméksorozatunkat, amely alacsony fenntartási költség mellett kínál a
reklámgrafikai nyomtatási piac számára elengedhetetlen innovatív lehetőségeket
és kiváló minőséget.
További részletekért látogasson el a www.epson.hu/signbyepson oldalra.

Kereskedelem és vendéglátóipar – mozgásban tartjuk
Az Epson kiváló POS nyomtatási technológiája világelső a rugalmasság,
funkcionalitás és megbízhatóság területén, minden üzleti igényre kínál megfelelő
terméket, ezért lehet Európa vezető POS nyomtatógyártója. Mindegy, hogy a
kiskereskedelem vagy a légiközlekedés területén tevékenykedik, szupermarket
hálózatot vagy benzinkutat üzemeltet, hatékony technológiájú kiskereskedelmi
termékeink között megtalálja az Önnek megfelelőt, hogy gyorsan és hatékonyan
nyújthassa az ügyfelei által elvárt szolgáltatási színvonalat.
A gyors, ésszerű számla- és hitelkártyabizonylat-nyomtatástól, a beszállókártya-,
csomagjegy- vagy mobil számlanyomtatásig bezárólag, technológiánk révén
egyszerűbbé válnak tranzakciós folyamatai, így munkatársai azzal foglalkozhatnak,
amihez a legjobban értenek – a tökéletes ügyfélkiszolgálással.

CAD – hatékonyság kompromisszumok nélkül
Hatalmas kutatási és fejlesztési beruházásaink eredményeként mind a
kereskedelmi, mind pedig az ipari digitális nyomtatásban kivételes
alaptechnológiai újításokat hoztunk létre. Ezeket az alaptechnológiákat
felhasználtuk új, nagy formátumú CAD nyomtatóink, a SureColorTM SC-T
sorozat tervezésekor.
Az Epson nagy formátumú színes CAD nyomtatói ideálisak olyan, gyorsaságot
és gazdaságosságot megkövetelő alkalmazásokhoz, mint az építészeti tervek és
anyagok, a térképek, prezentációk, poszterek vagy a beltéri feliratok nyomtatása.
További részletekért látogasson el a www.epson.hu/cad oldalra.
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A legélénkebb színek

Nagy felbontás

Vezető technológia

WUXGA

Powerful, high-quality images for professional presentat
9

projektorokról
van szó, az EpsonSeries.
A háromszorperfect
élénkebb színek
révén
A WUXGAevery
szabványig
terjedőwith theHaEpson
Deliver
picture
quality
time
EB-G6000
már 11 éve megelőzi korát, és utat
elért kiváló színes fényerő a meggyőző
felbontás lehetővé teszi, hogy a kiváló
Designed
for large venues,
these
projectors
high
power, easy
prezentáció záloga.
képminőség
érdekében
a tartalmat combine
mutat a terület
technológiájában.
eredeti felbontásában vetítse ki.
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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PROJEKTOROK
Jelenleg számtalan üzleti projektor található a piacon. Ahhoz, hogy ilyen körülmények mellett több, mint
egy évtizede az Epson lehessen a piacvezető, folyamatosan továbbfejlesztettük és az üzleti élet változó
feltételeihez és igényeihez igazítottuk termékeinket.1 Ennek eredményeként olyan termékkínálattal
rendelkezünk, amelyet teljesítménye, rugalmassága és költséghatékonysága alapján a jelenleg elérhető
legjobbnak tartanak. Az előadótermi projektoroktól, a tárgyalótermi prezentációs rendszereken át, egészen
a professzionális ultra mobil készülékekig, számos felhasználási igényre kínálunk megoldást.

Megoldás minden igényre

Mi fejlesztünk, Ön profitál

Ha projektorokról van szó, az egyes vállalkozások
igényei nagyon különbözőek. Van, amelyiknek nagy
méretű, napfényes helyiségeiben is kiváló minőségű
kivetítésre van szüksége, míg mások kisebb
helyiségekbe való megoldást keresnek. Van,
ahol nincs szükség kiegészítő funkciók széles
választékára, míg máshol magasabb igények vannak,
például nélkülözhetetlen, hogy a készülékeket
vezeték nélküli hálózatba lehessen kötni, vagy,
hogy mobil eszközről is tarthassanak prezentációt.
De akármilyen igényei is legyenek, egy dologban
biztos lehet: az Epson kínálatában megtalálja azt a
készüléket, amely tökéletesen teljesíti elvárásait és azt
a teljesítményt nyújtja, amely 11 éve biztosítja első
helyünket az üzleti projektorgyártók között1.

Innováció nélkül senki sem lehet – vagy maradhat
– piacvezető. Szerencsére az innováció az egyik
legnagyobb erősségünk – egy olyan képesség,
amely az elmúlt 40 évben kivívta a világ
elismerését. Az innovációs képesség sehol nem
olyan szembetűnő, mint a projektorkínálatunkat
jellemző különleges technológiák területén. Ilyen
például az együttműködést elősegítő interaktív
technológia, a 3D megjelenítő rendszerek, továbbá
az alacsonyabb energiafogyasztás és költség
mellett is kiváló képminőséget nyújtó új, innovatív
fényforrás is.
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PROFESSZIONÁLIS TELEPÍTETT
PROJEKTOROK

Érthetőbb és hatásosabb prezentációkat biztosító, nagy
teljesítményű, professzionális, installációs projektor, amely
ideális választás közepes és nagyméretű tárgyalókba. Az
Epson EB-G6650WU Full HD projektorával fontos üzleti
prezentációi gazdag, élénk színekben jelennek meg,
akár nappali fényviszonyok között is. Az Epson 3LCD
technológiája biztosítja a 6000 lumen fehér- és színesfény
kibocsátást és a WUXGA felbontást. A sorozat további
tagjai: EB-G6450WU, EB-G6350, EB‑G6250W, EB-G6050W
EB‑G6900WU, EB-G6800.
Főbb jellemzők
- 6000 lumen fehér- és színesfény kibocsátás

Epson EB-G6650WU

- WUXGA felbontás
- Full HD 3LCD technológia
- Hat cserélhető objektív
- Egyszerű telepítési funkciók
- Különleges funkciók, például edge blending és lencseeltolás
- Geometriai korrekció, többek között ívelt fal vagy sarokfal miatt14

FULL HD INSTALLÁCIÓS
PROJEKTOROK

Az Epson 3LCD projektortechnológiája és az egyformán
magas 4500 lumen fehér- és színesfény kibocsátás biztosítja,
hogy fontos prezentációi élénk, valósághű színekben
jelenjenek meg, és bármilyen környezeti megvilágításban
kivetíthetők legyenek. Továbbá a felhasználóbarát funkciók
széles választékának köszönhetően az Epson EB-4950WU
projektort könnyű telepíteni és használni. A sorozat további
tagjai: EB-4850WU, EB-4750W, EB-4650, EB-4550.
Főbb jellemzők
- 4500 lumen fehér- és színesfény kibocsátás

Epson EB-4950WU

- WUXGA felbontás
- Egyedülálló képminőség Epson 3LCD technológia
- Széleskörű bementi csatlakoztatási lehetőségek
- Rugalmas telepíthetőség vízszintes és függőleges objektíveltolással
- Nagy látószögű 1,8x zoom objektív
- Speciális kiegészítők, például osztott képernyő, EasyMP hálózat
és kiegészítő szoftver

INTERAKTÍV TÁRGYALÓTERMI
PROJEKTOROK

Az Epson új, interaktív EB-1410Wi termékcsaládjának
készülékei egyszerre képesek ellátni három vagy négy különálló
eszköz feladatát. Ez a 3100 lumen fényerejű modell, egyetlen
többcélú, integrált rendszerben ötvözi az ultra rövid vetítési
távolságú projektorok, az interaktív táblák és a papír flipchart
táblák funkcióit, ezért ideális választás a modern munkahelyek
igényeinek kielégítésére. Az egyszerűen és könnyen
használható EB-1410Wi intuitív, felhasználóbarát képernyőeszköztárral és fejlett funkciókkal rendelkezik a sokoldalú
prezentációkhoz. A sorozat tagja az EB-1400Wi típus is.
Főbb jellemzők
- 3100 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- Többfunkciós, sokoldalúan alkalmazható integrált készülék
-	Irányítsa a számítógép egerét, vagy jegyzeteljen a vetített képre
interaktív tollakkal

Epson EB-1410Wi

-	Mentsen, szerkesszen, nyomtasson, vagy ossza meg tartalmát
e-mailben közvetlenül a projektorról
-	Különleges funkciók, többek között osztott képernyő és mobil eszközről
történő tartalommegjelenítés a gördülékeny együttműködésért
-	Költséghatékony – egyszerűen üzembe helyezhető, nincs szükség
betanításra
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NAGY TÁRGYALÓTERMI
PROJEKTOROK

A megfizethető, kompakt és könnyen elhelyezhető, vállalati
használatra ideális EB-1945W egyetlen készülékben ötvözi
a minőséget a funkcionalitással. A sorozat további tagjai:
EB‑1965, EB-1960, EB-1955, EB-1950, EB-1940W, EB-1930.
Főbb jellemzők
- 4200 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- WXGA felbontás, az optimális képminőségért
- HDMI bemenet

Epson EB-1945W

- 1,6x optikai zoom
-	Speciális kiegészítők, például osztott képernyő és EasyMP hálózati
vetítési szoftver
- Vezetékes LAN vagy Wi-Fi kapcsolat

PROJEKTOROK KISMÉRETŰ
TÁRGYALÓTERMEKBE

Ennek a sorozatnak rendkívül alacsony a fenntartási költsége
(TCO), ugyanakkor olyan funkciókkal rendelkezik, amelyeket
általában csak a sokkal drágább modellek kínálnak.
A készülékeket arra terveztük, hogy komoly prezentációs
teljesítményt nyújtsanak bármely iroda számára, ugyanakkor
elég könnyűek és hordozhatók is legyenek, hogy minden
helyiségben használhassák őket. A sorozat további tagjai:
EB-98, EB-945, EB-965, EB-955W.
Főbb jellemzők

Epson EB-955W

- 3000 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- Akár WXGA felbontás az optimális képminőségért
- 10 000:1 kontrasztarány
- HDMI bemenet
- 1.6x optikai zoom15
- Automatikus függőleges trapézkorrekció
- Vezetékes LAN és/vagy opcionális Wi-Fi csatlakozás
- Csúszka a vízszintes trapézkorrekcióhoz

ASZTALI PROJEKTOROK

Tartson érdekes, inspiráló értekezleteket az intelligens
interaktív projektorokkal, amelyek részletgazdag, természetes
és nagy fényerejű képpel juttatják célba üzenetét be és
kikapcsolt világítás mellett is. A sorozat további tagjai: EB-S18,
EB-X18, EB-W18, EB-X24.
Főbb jellemzők
- 3000 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
- WXGA felbontás az optimális képminőségért

Epson EB-X18

- 10 000:1 kontrasztarány
- HDMI bemenet
- 1,2x optikai zoom
- Automatikus függőleges trapézkorrekció
- Csúszka a vízszintes trapézkorrekcióhoz
- Opcionális Wi-Fi csatlakozás
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PROJEKTOR TECHNOLÓGIA
A kiváló képminőségű, prezentációját élettel megtöltő Epson projektorok a teljesítmény, megbízhatóság és
költséghatékonyság forradalmi ötvözetei. Itt megismerkedhet néhány általunk használt technológiával10.

A legélénkebb színek

A magas CLO érték miatt minden szín élénk
A legtöbb gyártó csak a termék fehérfény kibocsátásának szintjéről
beszél, pedig a projektor minősége valójában a színesfény
kibocsátásban (CLO) mutatkozik meg.

9

A projektor piros, zöld és kék fényerejét a CLO méri, ami gyakran
sokkal alacsonyabb a névleges fehérfény kibocsátásnál. Ilyenkor
a képek tompának tűnhetnek.
Az Epson projektorok 3LCD technológiát használnak, amely egyenlő
fehér- és színesfény kibocsátást (CLO) biztosít a nagy fényerejű,
élethű kép és gazdag színek érdekében, amelyek háromszor
világosabbak, mint az 1 chipes DLP projektorok esetén. Világos,
hogy mi a legjobb választás vállalkozása számára.

3LCD

Lélegzetelállító álló- és mozgóképek
Az Epson 3LCD technológia minden Epson kivetítő lelke. Ez az
Epson által kifejlesztett vetítési technológia olyan képalkotást
tesz lehetővé, amely fantasztikusan részletgazdagság, és finom
átmenetekkel, természetes színvisszaadással, valamint kitűnő
szürkeárnyalatokkal jellemezhető.
További információért látogasson el a www.3lcd.com oldalra.

Egypaneles rendszer11.

Epson 3LCD technológia11.

Edge Blending

Átmenet nélküli panorámaképek
Az Edge Blending funkció lehetővé teszi több vetített képből álló
prezentációk megjelenítését, és összefüggő panorámaképek
vetítését. Vízszintesen akár négy, függőlegesen pedig akár két
projektort helyezhet egymás mellé, amelyekkel színeltérések és
illesztési hibák nélküli, egyetlen, óriási kivetített képet hozhat létre.
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Geometriai korrekciók

Görbület, fal és ívkorrekció
Vetítsen képeket ívelt felületekre vagy két szomszédos falra torzítás
nélkül. Az „ívelt fal” és a „sarok” korrekciós funkció a kivetített kép
beállításakor kijavítja az ívelt falra vagy a helyiség sarkába történő
vetítés miatt keletkező hibákat, ezért tökéletes a nagyméretű vagy
kreatív megoldásokhoz.
Az ívkorrekció segítségével mindig tökéletes képet vetíthet.
Az ívkorrekció korrigálja a vetítőfelület szabálytalan részeit,
és egyenesre igazítja az ívelt vagy hordó alakú vetített képet,
amelyet a fal vagy a vetítőfelület síktól való eltérése okoz. Ezenkívül
a pontkorrekció kijavítja a vetítőfelületen belül található egyenetlen
területeket is.

EasyMP

Korszerű hálózati csatlakozás és szoftveralkalmazás
Network Monitor – Ez a szoftver lehetővé teszi egy, akár
1092 darabból álló projektorpark távoli irányítását, felügyeletét,
állapotellenőrzését, vagy időzített ki- és bekapcsolását.
Network Projection – Lehetővé teszi, hogy vezetékes vagy
vezeték nélküli kapcsolattal, közvetlenül a hálózaton keresztül,
egyszerre akár négy projektorra küldjön képeket és prezentációkat.
Multi-PC Projection – A modelltől függően lehetővé teszi, hogy
egyszerre akár 16 vagy 32 felhasználó kapcsolódjon egymással
párhuzamosan egyetlen projektorhoz, és akár négy felhasználó
képernyőjének egyidejű megjelenítésére is képes.
Számítógép nélküli prezentáció – Lehetővé teszi, hogy
számítógép nélkül, közvetlenül USB-ről vetítsen ki képeket vagy
diákat, egyes modellek Slide Converter szoftverrel is rendelkeznek,
amellyel jobban reprodukálják a PowerPoint prezentációkat.
Az újabb modellek PDF fájlokat és MPEG videókat is kezelnek.

Epson iProjection

Vetítsen számítógépről és kézi eszközről
Az iProjection intuitív mobil kivetítő alkalmazás iPod touch, iPhone
és iPad készülékekre.12 Az Epson iProjection segítségével vezeték
nélkül is egyszerűen vetítheti ki iOS rendszerű eszközein tárolt képeit
és fájljait hálózatba kötött Epson projektoron keresztül. Letölthető az
iTunes app store áruházból. Az iProjection már az Android 2.3 vagy
újabb változattal működő AndroidTM 14 készülékekre is elérhető.
Ingyen letölthető a Google Play store áruházból.
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SZKENNEREK
Egyszerű dokumentumkezelő rendszerek
A digitális korban a legkülönbözőbb méretű és típusú szervezetek építenek
a digitalizálás megszámlálhatatlan előnyére. Az egyik ilyen előny a nagyobb
hatékonyság, a papírmentes dokumentumok munkafolyamatba integrálásának
eredménye, ami nem csak a termelékenységet javítja, de a költségeket is
csökkenti. Ha a papíralapú rendszerek ökológia lábnyomát is számításba veszi,
akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy manapság rohamosan terjednek a
számítógép alapú dokumentumkezelő rendszerek az üzleti életben; immár
kivételből normává kezdenek válni.

Átfogó megoldások a gyors megtérülésért
Bárhol is szeretne papíralapú
dokumentumokat digitalizálni, először
szüksége van egy eszközre a feladat
elvégzéséhez. Itt kerül képbe a szkenner,
és az Epson, az iparág egyik legátfogóbb,
legköltséghatékonyabb és
legsokoldalúbban konfigurálható
szkennerkínálatával. Ezenkívül speciális,
ingyen letölthető szoftvereket kínálunk,

amelyek zökkenőmentesen működnek együtt
számítógépével, hogy minden termékünkből
ki tudja hozni a legjobbat. Ezek együtt
hatásos, rugalmas és könnyen használható
dokumentumbeolvasó megoldást alkotnak,
ami biztosítja befektetése gyors megtérülését.

Gyors

Sokoldalú

Percenként akár 70 oldal szkennelése

Az esetitől a nagy
mennyiségű szkennelésig.
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Akár A3-as
méretig

DOCUMENT CAPTURE
MEGOLDÁSOK
Az Epsonnál tudjuk, hogy méretüktől függetlenül egyre
több vállalkozás fedezi fel, hogy a dokumentumkezelő
rendszerek jelentik a legjobb megoldást a papíralapú
dokumentumok munkafolyamatba integrálására. Ezért
a vállalkozások hatékonyságának növelése érdekében
az Epson szoftvercsomagja ingyenesen letölthető.
Az Epson személyre szabott megoldásokat kínál a
kisvállalkozásoktól egészen a nagyvállalati felhasználókig,
függetlenül azok méretétől vagy számítástechnikai
kapacitásától.
A Document Capture Pro és a Document Capture Pro
Server kompatibilis a leggyakrabban alkalmazott
dokumentumkezelő-rendszerekkel és felhőalapú
tárolóeszközökkel, így új lehetőségeket biztosít a
vállalkozások számára papíralapú dokumentumaik
digitalizálásához.

Document Capture Pro
A Document Capture Pro kliens verzió számos
különböző módon alkalmazható az Epson
üzleti szkennereivel. A levelek, szerződések
vagy megrendelőlapok feldolgozására
szolgáló, nagy teljesítményű WorkForce
DS-510 sorozattól egészen a nagy sebességű
WorkForce DS A3 szkennerig, illetve az A4-es
síkágyas szkennerekig az Epson készülékei
tökéletes megoldást kínálnak a többoldalas
dokumentumok és nagy papírkötegek
elektronikus formátumba konvertálásához.
A Document Capture Pro a következő
WorkForce Pro multifunkciós eszközökkel
kompatibilis: WorkForce Pro WP-4595 DNF,
WorkForce Pro WP-4525 DNF és
WorkForce Pro WP-4515 DN. A Document
Capture Pro üzleti felhasználóknak kínált
dokumentumkezelő megoldásával tökéletes
választás a modern irodák számára.

A szoftver használatához nincs szükség
különleges szakértelemre, a Document
Capture Pro ügyfél- és szerver verziójának
felhasználói felülete könnyen átlátható
és gyorsan elsajátítható. Az egyszerű
használat érdekében mindkét verzió
speciális dokumentum- és képkezelési
szolgáltatásokkal rendelkezik, továbbá
támogatja a leggyakoribb fájlformátumokat,
beleértve a BMP, JPEG, TIFF, PDF és a
PDF/A formátumot is.
Document Capture Pro Server
A Document Capture Pro Server olyan
vállalkozások számára készült, amelyeknek
különleges azonnali szkennelésre és egyéb
Document Capture Pro-funkciókra van
szükségük megosztott készülékeiken
anélkül, hogy ehhez minden számítógépre
szoftvereket kellene telepíteniük.

A sokoldalú dokumentumbeolvasó
megoldások kezdő és haladó felhasználók
számára egyaránt megfelelnek, mivel több
funkciót is kínálnak, beleértve a felhőalapú
szolgáltatásba, FTP és Microsoft
SharePoint® kiszolgálókba való beolvasást,
valamint kötegszétválasztást, vonalkódfelismerést és a zónák szerinti OCR-A/-B
támogatást.
További információkért látogasson el a
www.epson.hu/documentcapturepro
weboldalra.
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A3-AS SÍKÁGYAS SZKENNELÉS

Ez az A3-as dokumentumszkenner olyan vállalatok
számára ideális, amelyeknek nagy szkennelési kapacitásra
van szükségük. A készülék emellett az Epson beépített
hálózaticsatlakozó-panelével is rendelkezik a többfelhasználós
alkalmazás érdekében. Az Epson WorkForce DS-70000N a
dokumentumok megbízható és kiváló minőségű rögzítését,
konverzióját és a dokumentumkezelő rendszerekben való
terjesztését kínálja. A sorozat további tagjai a WorkForce
DS-50000 és a DS-60000 sorozat, szintén a funkciók széles
választékát kínálják.
Főbb jellemzők
- Percenként akár 70 lap vagy 140 oldal
- Nagy kapacitású, 200 oldalas automata lapadagoló

WorkForce DS-70000N

- Egymenetes kétoldalas szkennelés
- Ultrahangos kettős adagolás-érzékelő
- Hálózatba köthető, „push scan” funkcióval14

SZKENNELÉS
PDF FÁJLBA

AUTOMATA
LAPADAGOLÓ

600
Resolution

HÁLÓZAT

A4-ES SÍKÁGYAS SZKENNELÉS

FELBONTÁS

Ez a megbízható szkenner, amelyet arra terveztek,
hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a meglévő
dokumentumkezelő rendszerekbe, gondoskodik még a
legnagyobb szkennelési teljesítményt igénylő folyamatok
gyors és könnyű elvégzéséről is. Az Epson WorkForce
DS‑7500 gyorsan és hatékonyan képes kezelni nagy
mennyiségű dokumentumot. A sorozat további tagjai:
a WorkForce DS-5500 és DS-6500 sorozat.
Főbb jellemzők
- Percenként akár 40 oldal vagy 80 oldal
- 100 lapos automata lapadagoló

WorkForce DS-7500

-	Nagy sebességű USB 2.0 hálózati csatlakozó „Push Scan”
funkcióval14
- Ultrahangos kettős adagolás-érzékelő
- Hálózati funkciók opcionális Network Interface Panellel
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A4-ES LAPADAGOLÓS SZKENNELÉS

Ezt a nagyszerű funkciókat nyújtó, teljes
dokumentumkezelési megoldást kínáló szkennert kifejezetten
az igényes vállalkozásoknak terveztük. A lap mindkét oldalát
egyetlen lépésben kezelő dual szkennelési technológiával
és 50 lap kapacitású automata dokumentumadagolóval,
a legbonyolultabb feladat is gyerekjáték számára. A nagyobb
megbízhatóság érdekében a készülék egy ultrahangos
érzékelővel is rendelkezik, amely észleli és könnyedén
megszünteti a papírelakadást. Az Epson WorkForce DS-510
sorozat Document Capture Pro kompatibilis, ami széleskörű
dokumentumbeolvasási funkciókat biztosít és gondoskodik a
különböző dokumentumkezelési rendszerekbe való egyszerű
integrálhatóságról.
Főbb jellemzők
- Percenként akár 26 oldal vagy 52 oldal
- Dual scan technológia

WorkForce DS-510 sorozat

- 50 lap automata adagolása
- Ultrahangos érzékelő a zökkenőmentes üzemeltetéshez
- USB 2.0 vagy hálózati csatlakozó a WorkForce DS-510N készüléken

A4-ES ÜZLETI SZKENNEREK

Ezzel a síkágyas szkennerrel egyszerűen és megfizethető
áron eltüntetheti asztaláról a papírhalmokat és dossziékat.
Az Epson GT-1500 tökéletesen digitalizál levelet, számlát,
fényképet, magazint, vagy bármit, amit csak szeretne,
majd azt egy gombnyomással a számítógépére küldi.
Főbb jellemzők
- Fejlett képkezelési funkciók
- Sokoldalúság és egyszerű használat

Epson GT-1500

- Mellékelt Event Manager szoftver
- 40 lapos automata lapadagoló
- Energiatakarékos Ready Scan LED technológia

A4-ES MOBIL SZKENNELÉS

Az Epson Workforce DS-30 A4-es hordozható
üzleti szkennert az egyszerű és hatékony mobil
dokumentumkezelésre tervezték. Bárhol vagy bármikor kell
is papíralapú dokumentumokat, például névjegykártyákat
vagy kitöltött űrlapokat szkennelnie vagy mentenie, a DS-30
készülék ideális társa lesz a feladat elvégzésében.
Főbb jellemzők
- Kompakt kivitel (276x50x36,5 mm)
- Súlya mindössze 325 g

WorkForce DS-30

- USB-ről működik
- 600dpi szkennelési felbontás
- Intuitív felhasználói felület
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FENNTARTHATÓSÁG
MINDENEK ELŐTT
Hiszünk benne, hogy a jövő tervezéséhez rendkívül fontos a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelően olyan
innovatív termékeket hozunk létre, amelyek megbízható, újrahasznosítható és energiahatékony, kevesebb erőforrást
felemésztő, jobb minőségű termékek.
A globális felmelegedés és az erőforrások kimerülése napjaink két legégetőbb problémája. Az Epsonnál célul tűztük ki,
hogy 2050-re 90%-kal csökkentjük termékeink és szolgáltatásaink élettartama során kibocsátott szén-dioxid mennyiséget,
és gyártási folyamatunkban átállunk a megújuló energiaforrások használatára.

Eddigi eredményeink a környezetvédelem terén
-	Üzleti tintasugaras nyomtatóink a versenytársak lézernyomtatóinál 80%-kal kevesebb energiát használnak, így jelentősen mérséklik
a környezetre gyakorolt káros hatást2.
- Takarítson meg akár 30% papírt a világ első Energy Star minősítésű POS hőpapíros számlanyomtatójával, az Epson TM-T88V készülékkel.
-	Micro Piezo nyomtatófejünk rendkívül hatékony tintahasználatot biztosít, ezáltal csökkenti a papírhulladék mennyiségét és növeli termékei
élettartamát.
-	Minden Epson szkenner ReadyScan LED technológiát használ, amelynek köszönhetően nincs felmelegedési idő, és az alacsonyabb
áramfogyasztás révén csökkennek a költségek.

2015-ös környezetvédelmi célkitűzéseink
- Meghatározó termékeink élettartama alatt keletkező környezeti hatást 50%-kal mérsékelni
- Újrahasznosítható termékkínálatunk bővítése
- Fejlett technológiánk bevezetése a környezetvédelmi alkalmazások területén
- Környezetvédő közösség ösztönzése

Üzleti tintasugaras nyomtatók

Takarítson meg akár

alacsonyabb energiafogyasztás
a versenytársak színes
lézernyomtatóihoz képest2

papírt a TM-T88V POS hőpapíros
számlanyomtatóval

80%-kal 30%
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ÜZLETI
SIKERÉNEK ZÁLOGA
Bevezetésük előtt minden Epson terméket szigorú ellenőrzésnek vetünk
alá, de a nagy teljesítmény melletti elkötelezettségünk nem áll meg a
gyárkapuknál. Tevékenységünk során többször bizonyítottuk, hogy
ügyfeleink elvárásait túlteljesítjük, és az ügyfélszolgálatot mindenki
másnál komolyabban vesszük.
Egész Európában megtalálható ügyfélszolgálataink teljes élettartamra
kiterjedő segítségnyújtást kínálnak. A kiegészítő szervizprogramunk minden
egyedi igényt kielégít. Az Epson kiterjed szervizhálózata és a tapasztalt
partnerek révén, mindegy melyik programot választja, mivel minden
esetben magas színvonalú, piacvezető szolgáltatást kap.

Ügyfélszolgálat
A helyi nyelvű, telefonos és e-mailben
elérhető ügyfélszolgálatunk iparágvezető
ügyfélszolgálati és -támogatási
tevékenységet végez. Külön vonalakon,
termékenként és piaconként elkülönítve
fogadjuk az ipari és az üzleti ügyfelek
hívásait, ezáltal garantáljuk a gyors és
megfelelő szintű szolgáltatást. Egyéb
segítségforrások – GYÍK, hozzáférés
az Epson termékéhez való legújabb
illesztőprogramhoz és szoftverhez –
weboldalunkon érhetők el.

Epson CoverPlus
Az Epson CoverPlus meghosszabbított
garanciával gyorsan és egyszerűen, akár három
évvel meghosszabbíthatja az alapgaranciát,
ami tovább fokozza biztonságérzetét.
Garanciális szolgáltatások
Mivel az Epson széles termékkínálattal
rendelkezik, a garanciát az Ön igényei és
elvárása szerint alakítottuk:
- Helyszíni javítás
-	Futárszolgálat általi elszállítás
szervizközpontba
- Személyes beszállítás szervizközpontba
Minden szervizszolgáltatásunkat egész
Európában megtalálható szervizhálózatunk
gyakorlott tagjai végzik.
Express és helyi szervizközpont
Az Epson Express Centerek révén
egyszerűbb, mint valaha gondoskodnia
eszközeinek tökéletes működéséről.
Az Epson tinta és papír cseréjétől a
hibaelhárításon át a diagnosztizálásig és

javításig, mindent megtalál amire szüksége
lehet, hogy berendezése csúcsminőségű
maradjon, többek között:
-	Ingyenes tanácsadást
-	Magasan képzett mérnököket
-	Helyszíni javítást és gyorsfutárral küldött
cserét
-	Eredeti Epson tinták, papírok és tartozékok
széles választéka
-	Az üres tintapatronok újrahasznosítása
Hogyan működik az Epson szerviz
Az Epson szervizszolgáltatását minden
régióban elismert szervizpartnereink
végzik. Ha bármilyen kérdése merül fel
a berendezésével kapcsolatban, vagy
segítségre van szüksége, hívja a helyi
ügyfélszolgálatát, ahol beazonosítás után
vagy megoldják a problémáját, vagy
átirányítják a legközelebbi Epson
szervizközpontba.
A helyi ügyfélszolgálat telefonszámát,
a régiójában kínált szervizlehetőségeket és
a szervizközpont elérhetőségét megtalálja
a www.epson.hu/support oldalon.

*Az Express nem érhető el minden országban.
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1. A felmérést a Futuresource Consulting Limited végezte a 2001 és 2012 közötti időszakban.
2. A megadott kapacitás/CPP megállapítása az Epson eredeti módszerével, az ISO/IEC24712 szabványban megadott,
a nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján történt. A megadott kapacitás/CPP NEM az ISO/IEC24711
szabványon alapul. A megadott kapacitás/CPP eltérő lehet a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától,
a nyomtatás gyakoriságától és az olyan környezeti feltételektől függően, mint pl. a hőmérséklet.
3. Az Epson iPrint szolgáltatáshoz vezeték nélküli kapcsolat és Epson iPrinting nyomtatóalkalmazás szükséges.
Email nyomtatásához internetkapcsolat szükséges. További információkért, valamint a támogatott nyelvek és
eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu weboldalra.
4. Az ISO/IEC 24711/24712/19798 szabványnak megfelelően.
5. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712/19798 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a
használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.
6. iOs 4.2 vagy újabb szükséges. Az AirPrint és AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.
7. A Google Cloud Print és az Android a Google Inc. védjegyei.
8. Globálisan értékesített darabszám, IDC
9. Vezető 1 chipes, üzleti és oktatási DLP projektorokkal összehasonlítva, az NPD 2011. július és 2012. június közötti
adatai alapján. A szín élénkségét (színesfény-kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színek
élénksége a használati körülményektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.hu/clo
oldalra.
10. Nem minden technológia érhető el minden készüléken. További információkért látogasson el a www.epson.eu
oldalra
11. A kép csak illusztráció.
12. A szükséges Epson iProjection App. iPod touch, iPhone és iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegyei.
13. Az Android 2.1 vagy újabb – az Android a Google Inc. védjegye.
14. Opcionális hálózati csatlakozó
15. Kivéve az EB-98 1.2-szeres zoom.
Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Windows és a SharePoint a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
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Nem minden termék érhető el minden országban. További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét,
vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
* A jótállási ajánlatok nem érhetőek el minden országban. Forduljon az Epson helyi képviseletéhez.
További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
Magyarországi Fióktelepe
+36 (1) 577-9932
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
www.epson.hu
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

