GAMA BUSINESS EPSON

Tehnologie
business

PROIECTAT
PENTRU AFACERI

O ISTORIE A INOVAŢIEI
Epson este lider global în domeniul prelucrării imaginilor, dedicându-se depăşirii viziunii clienţilor
de peste 40 de ani şi sprijinind de la companii foarte mici până la multinaţionale prin intermediul
tehnologiilor sale inovatoare, compacte şi eficiente din punct de vedere energetic. În fiecare
zi, investim 1,75 milioane $ în cercetare şi dezvoltare şi înregistrăm 13 brevete noi,
având ca obiectiv dezvoltarea tehnologiei de mâine.

Cu o gamă de produse care cuprinde
imprimante cu jet de cerneală, imprimante
laser, imprimante termice şi imprimante
matriciale, plus proiectoare 3LCD şi
scanere, tehnologiile de mare precizie
Epson sunt utilizate de milioane de
persoane din întreaga lume.

Condus de Seiko Epson Corporation cu
sediul în Japonia, Grupul Epson are peste
81.000 de angajaţi în 97 de companii din
toată lumea şi se mândreşte cu
contribuţiile sale continue în slujba
mediului înconjurător şi a comunităţilor
în care îşi desfăşoară activitatea.

1973 

Primul ceas digital
Seiko creează primul
ceas digital cu cuarţ din
lume, dotat cu un ecran
LCD de şase cifre.

1964 

1956 

Anii
'60

Seiko Marvel
Primul ceas mecanic Seiko care
a devenit baza afacerilor cu
ceasuri ale companiei Seiko.

Cronometrul pentru
Jocurile Olimpice de la
Tokyo
Seiko furnizează cronometre
cu cristale de înaltă precizie
şi cronometre cu imprimantă
pentru Jocurile Olimpice de
la Tokyo.

Anii
'70

1968 

Prima mini-imprimantă digitală
Prima şi cea mai mică imprimantă
digitală din lume, Epson EP-101,
precursorul lui Epson.
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Anii
'80

1977 

Primul
computer
pentru
contabilitate
Primul computer
dedicat
contabilităţii
poartă numele
Epson,
Epson EX-1.

2011

Primele imprimante
din lume cu sistem
integrat de recipiente
de cerneală original
Epson lansează primele
imprimante din lume cu
sistem integrat de recipiente
de cerneală original.

1982

Primul computer portabil
Epson lansează primul
computer portabil din lume,
Epson HX-20.

2005 

Eficienţă energetică
Epson lansează lampa E-TORL, prima lampă pentru
proiectoare, eficientă din punct de vedere energetic.

1989
1982 

Primul ceas
cu televizor
Primul ceas cu televizor
din lume, având un ecran
LCD cu matrice activă.

1984 

Primul proiector 3LCD din
Europa
Epson lansează VP-100, primul
proiector 3LCD din Europa.

Anii
'90

Anii
2000

Prima imprimantă
comercială cu jet de cerneală
Epson lansează prima imprimantă
comercială cu jet de cerneală,
Epson SQ-2000.

2011 

Primul ecran mobil
transparent din lume
Epson lansează Moverio, un
ecran portabil inovator.

2012

Seria SureColor SC-F
Epson lansează seria
SureColor SC-F de
imprimante cu sublimare.

1994 

Prima imprimantă color cu jet de cerneală
din lume
Epson lansează imprimanta Stylus Color, prima
imprimantă color cu jet de cerneală, cu rezoluţie
de 720 dpi.

2011 

Gamă premiată de
imprimante cu jet de
cerneală
Epson lansează gama premiată
de imprimante WorkForce Pro.
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Un partener de
afaceri global
Viziune. Performanţă. Calitate.
Trei cuvinte care au pus bazele succesului Epson timp de aproape cinzeci de ani. Pentru că ştim ce nevoi au companiile şi am
dezvoltat în permanenţă produse pentru a satisface aceste nevoi, acum suntem recunoscuţi în toată lumea ca parteneri de
afaceri de valoare, care ajută companiile mari şi mici să aibă succes pe pieţe dinamice şi competitive.
Astăzi, în calitate de lideri în domeniul producătorilor de imprimante, gama noastră business include unele dintre cele mai
avansate şi economice tehnologii de prelucrare a imaginilor, atât pentru imprimante, cât şi pentru proiectoare şi scanere.

IMPRIMARE

Imprimante business laser şi cu jet de
cerneală, cu sistem integrat de recipiente
de cerneală

Proiectoare instalabile, proiectoare
interactive, sisteme pentru săli de
conferinţe şi proiectoare mobile

Sporiţi productivitatea şi eficienţa prin intermediul
imprimării rapide, duplex, sau obţineţi mai mult de la
investiţia dumneavoastră cu un sistem integrat de
recipiente de cerneală de mare capacitate. Orice
nevoi aţi avea, avem produsul perfect pentru
dumneavoastră - gama Epson cuprinzătoare de
imprimante simple şi multifuncţionale satisface
nevoile tuturor companiilor.

Realizaţi cu încredere prezentări de înaltă calitate,
profesioniste - la birou, în săli de conferinţe sau în
amfiteatre. Indiferent de cerinţele dumneavoastră de
proiectare, veţi găsi ceva potrivit în gama noastră de
proiectoare business, care este ideală pentru orice
sarcină. De aceea suntem pe primul loc în lume în
domeniul proiectoarelor încă din 2001*1.

- Imprimare business de calitate superioară

-	Gamă largă de modele, de la cele ultra-mobile
şi portabile până la cele cu instalare în punct fix
- Prezentare în reţea, wireless şi fără PC
- Instalare şi comenzi simple
- Imagini proiectate de până la 300 inci
- Fiabile, rezistente şi sigure

-	Soluţii atât pentru reţele mari, cât şi pentru utilizare personală
- Fiabile, durabile şi uşor de întreţinut
- Simplu de integrat în fluxul de lucru din birouri
- Modele monocrom, color şi multifuncţionale
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PROIECTARE

SCANARE

Scanere de mare viteză pentru documente
Faceţi din arhivarea hârtiilor o activitate de domeniul
trecutului datorită stocării digitale. Prin intermediul
scanerelor business Epson, captarea şi integrarea
documentelor pe hârtie în sistemele electronice de
gestionare a documentelor este extrem de simplă.
De la scanerele orizontale până la cele alimentate
cu coli şi cele cu format A3, produsele noastre sunt
toate concepute pentru a spori productivitatea prin
intermediul celor mai noi tehnologii de procesare
a imaginii.
-	Captaţi, convertiţi, stocaţi şi distribuiţi documentele
scanate
- Software performant inclus
- Modele conectate în reţea pentru partajare uşoară
-	Scanaţi absolut orice, de la cărţi de vizită la
documente A3
- Incredibil de rapide şi simplu de utilizat
- Design elegant potrivit pentru orice birou
5
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Sistem de recipiente
de cerneală

Economice

Volum mare

Recipient de
cerneală de
capacitate
foarte mare

Imprimare la
cost minim

Recipiente de
cerneală de mare
volum

IMPRIMARE BUSINESS
În ceea ce priveşte tehnologia de imprimare, Epson este un nume care iese în evidenţă. Care este motivul?
Deoarece cunoaştem provocările cu care vă confruntaţi în afaceri, am dezvoltat o gamă unică de produse
pentru a le depăşi. De câteva zeci de ani, gama noastră de imprimante a evoluat pentru a se adapta perfect
la nevoile mediului de afaceri, oferind soluţia ideală pentru fiecare cerinţă specifică. Indiferent că vă concentraţi
asupra vitezei sau fiabilităţii, economisirii sau protejării mediului, vă oferim o soluţie care nu poate fi egalată de
alţi producători.

Sistem integrat de recipiente de
cerneală: tipăriţi mult mai mult,
cu costuri mult mai mici
Să luăm, de exemplu, imprimantele noastre business
cu sistem integrat de recipiente de cerneală. Proiectată
pentru a reduce cheltuielile şi costurile cu imprimarea,
această gamă de imprimante cu jet de cerneală de
capacitate foarte mare îmbină accesibilitatea, confortul,
calitatea şi fiabilitatea într-un singur pachet incredibil.
Recipientul de cerneală de capacitate foarte mare
oferă calitatea Epson la un cost extrem de scăzut.
Imprimantele includ recipiente individuale de cerneală
de mare volum Epson originale, care oferă o
capacitate de imprimare extraordinară. Acest sistem
nu numai că oferă un raport calitate-preţ excelent, ci
face ca imprimanta să fie o achiziţie foarte profitabilă
şi indispensabilă pentru biroul dumneavoastră.

WorkForce: echipamente robuste
şi fiabile
Epson impune ritmul cu un portofoliu de produse cu
jet de cerneală, care oferă performanţe excelente în
orice domeniu. Cu costuri de exploatare cu 50 %
mai mici şi cu un consum redus cu 80 % în
comparaţie cu soluţiile laser similare, imprimantele
Epson WorkForce beneficiază de viteze ridicate
de imprimare şi o fiabilitate superioară.

AcuLaser: tehnologie şi
performanţe fără egal
Tehnologia AcuLaser oferă, de asemenea, nişte
avantaje reale, oferind o combinaţie fără egal de
inovaţie, performanţă, costuri totale de exploatare
reduse şi calitate. Beneficiind de câteva elemente
unice dezvoltate de Epson, cum ar fi tehnologia de
perfecţionare a rezoluţiei (RiT) şi tonerele AcuBrite,
oferim soluţii care includ de la imprimante laser color
rapide şi flexibile cu rezultate de calitate profesională
şi imprimante multifuncţionale ce sporesc
productivitatea, până la imprimante extrem de
rapide şi fiabile proiectate pentru utilizări frecvente.
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IMPRIMANTE CU SISTEM INTEGRAT
DE RECIPIENTE DE CERNEALĂ

Indiferent dacă lucraţi de acasă sau la birou, imprimantele Epson
cu sistem integrat de recipiente de cerneală vor reduce cheltuielile
şi costurile de imprimare. Noua noastră gamă de imprimante cu
jet de cerneală, de capacitate foarte mare îmbină accesibilitatea,
confortul, calitatea şi fiabilitatea într-un singur pachet incredibil.
Imprimantele Epson cu sistem integrat de recipiente de cerneală
reprezintă alegerea perfectă pentru oricine doreşte să imprime
cu costuri extrem de scăzute, fără probleme şi fără a face
compromisuri în ceea ce priveşte performanţa sau calitatea.
Caracteristici cheie
Recipient de cerneală integrat, de capacitate foarte mare
- Imprimare la cost minim
- Rezultate de calitate Epson

Epson L550

- Sticle de cerneală de mare volum
- Fiabilitate
- Un plus de siguranţă oferit de garanţia Epson originală

REŢEA

SCANARE

ADF (compartiment
pentru alimentarea
automată)

RECIPIENT EXTERN
DE CERNEALĂ

iPRINT

FAX

5760
dpi

Resolu tion
REZOLUŢIE

+

CERNELURI DE MARE
CAPACITATE

Recipiente de cerneală de mare capacitate, de 70 ml
Furnizată cu cerneală suficientă pentru a imprima 12.000 de pagini cu negru şi 6.500 de pagini color2 la modelele selectate*

*Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/inktanksystem
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Imprimare color
de documente

Epson L355 este o imprimantă multifuncţională wireless, cu
sistem integrat de cerneală, ideală pentru lucru la domiciliu şi
pentru companiile mici. Această multifuncţională, ce include
imprimantă, scaner şi copiator, are conectivitate Wi-Fi şi
două recipiente de cerneală neagră suplimentare. Datorită
tehnologiei capului de imprimare Micro Piezo® şi cernelii
originale Epson, prin intermediul modelului Epson L355 puteţi
imprima cu uşurinţă documente la calitate Epson, cu costuri
extrem de scăzute.
Caracteristici cheie
- Imprimantă, copiator şi scaner

Epson L355

- Wi-Fi® şi iPrint3
- Recipiente de cerneală de mare volum, de 70 ml
- Furnizată cu cerneală suficientă pentru a imprima 12.000 de pagini
cu negru şi 6.500 pagini color2

Disponibile de asemenea: Epson L550, L355, L300, L210 şi L110

Imprimare monocromă
de documente

WorkForce M200 este o imprimantă multifuncţională cu sistem
integrat de cerneală monocromă, cu conectivitate Ethernet şi
alimentator automat de documente (ADF). Această imprimantă
cu recipiente de cerneală de capacitate foarte mare este ideală
pentru persoanele care lucrează la domiciliu şi în birourile mici,
care doresc să reducă costurile de imprimare. Imprimanta
este oferită împreună cu două recipiente de cerneală Epson
originală - un recipient de bază şi unul standard de 140 ml.
Caracteristici cheie
- Imprimantă, copiator şi scaner
- Compartiment pentru alimentarea automată
- Wi-Fi şi iPrint3
- Recipiente de cerneală de mare volum, de 140 ml

WorkForce M200

+

- Furnizată cu cerneală suficientă pentru a imprima 11.000 de pagini2

Disponibile de asemenea: WorkForce M105 şi WorkForce M100

Imprimare de fotografii

Ideală pentru printarea de fotografii, L800 este prima
imprimantă cu sistem integrat de recipiente de cerneală care
vă permite să vă bucuraţi de printuri de înaltă calitate ale
fotografiilor la un cost extrem de redus. Datorită recipientului
de cerneală de capacitate foarte mare şi recipientelor de
cerneală cu volum mare, pentru reîncărcări uşoare, acest
model va imprima fotografiile cu uşurinţă.
Caracteristici cheie
- Imprimantă foto cu 6 culori
- Imprimare CD/DVD
- Recipiente de cerneală de mare volum, de 70 ml
- Furnizată cu cerneală suficientă pentru a imprima 1.800 de
fotografii (10 cm x 15 cm)2

Epson L800
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IMPRIMANTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ CU
JET DE CERNEALĂ CU PERFORMANŢE
SUPERIOARE

WorkForce Pro WF-5690DWF

Multifuncţională 4 în 1 proiectată pentru afaceri cu
caracteristicile şi compatibilitatea necesare pentru
integrarea perfectă în infrastructura companiilor.
Caracteristici cheie

- Imprimare, scanare, copiere şi transmitere prin fax faţă-verso
- Setări PCL avansate, PDL (PLC5, 6 şi PS3)
-	Cost pe pagină mai mic cu până la 50 % faţă de imprimantele
laser color concurente*
-	Consum energetic mai mic cu până la 80 % comparativ cu
imprimantele laser color concurente*
-	Mai rapidă decât o imprimantă laser în cazul lucrărilor tipice
de imprimare
- Cartuşe cu capacitate de până la 4.000 de pagini*5
- Compatibilitate cu software-ul Document Capture Pro
- Compatibilitate cu Email Print pentru Enterprise
- Imprimaţi şi scanaţi din mers direct de pe memoria USB
- Ecran LCD de 10,9 cm, cu pictograme pentru navigare simplă
*Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/inkjetsaving

IMPRIMANTĂ BUSINESS CU JET DE
CERNEALĂ RAPIDĂ ŞI ECONOMICĂ

Reduceţi costurile şi impactul asupra mediului îmbunătăţind,
în acelaşi timp, productivitatea, prin intermediul acestor
imprimante multifuncţionale business de calitate.
Caracteristici cheie

WorkForce Pro WF-5190DW

-	Cost pe pagină mai mic cu până la 50 % faţă de imprimantele
laser color concurente*
-	Consum energetic mai mic cu până la 80 % comparativ cu
imprimantele laser color concurente*
-	Mai rapidă decât o imprimantă laser în cazul lucrărilor tipice
de imprimare
- Cartuşe cu capacitate de până la 4.000 de pagini*5
- Imprimaţi până la 20 ppm monocrom şi color
-	Imprimare uşoară de pe dispozitive wireless cu ajutorul
Epson Connect şi Wi-Fi Direct™
- Imprimare securizată pe bază de PIN

*Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/inkjetsaving

PRECISION CORE
Cea mai nouă tehnologie avansată Epson pentru capul
de printare, aduce standardele de imprimare comercială şi
industrială pe piaţa companiilor mici. Epson Precision Core
produce şi mai multe puncte precise de cerneală la viteze şi mai
mari, pentru imprimare business fără greşeli, de fiecare dată.
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Imprimare mobilă
Epson Connect3: servicii de imprimare de pe smartphone, tabletă şi din cloud
Serviciile Epson de imprimare mobilă şi din cloud vă permit să imprimaţi în mod wireless de pe dispozitive smartphone şi tablete
în spaţiul din birou şi să imprimaţi de oriunde din lume trimiţând prin e-mail fotografii şi documente ataşate, direct la adresa unică
de e-mail a imprimantei.
În mod alternativ, utilizatorii de Windows® pot descărca Epson Remote Print Driver şi pot trimite documente pentru a le imprima
din cadrul unei aplicaţii. Este similar cu imprimarea normală a unui document de pe un laptop sau PC, însă, în loc să trimiteţi
documentul către o imprimantă din apropiere, puteţi să îl trimiteţi oriunde în lume. Scan-to-Cloud vă permite să stocaţi
documentele direct în serviciul Cloud preferat.
Epson iPrint

Imprimare, scanare şi
partajare personală

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

Imprimaţi prin e-mail
de oriunde

Imprimaţi din exteriorul
domiciliului sau biroului

Încărcaţi şi
partajaţi fişiere

Servicii compatibile6/7
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Imprimante LASER A4 color
cu o singură funcţie

Seria WorkForce AL-C500DN oferă cea mai fină reproducere
laser color Epson, datorită gamei cromatice extinse.
Companiile pot produce intern materiale de marketing de
calitate profesională, în mod uşor şi economic, precum şi
documente de birou color superioare.
Caracteristici cheie

- 4.800 RiT şi tehnologie de imprimare pe mai multe ecrane
-	45 ppm4, imprimare faţă-verso şi volum de imprimare de
120.000 pagini
- Produceţi intern materiale de marketing profesionale
- Print Job Arranger, driver universal

WorkForce AL-C500DN

REZOLUŢIE

VITEZA DE
IMPRIMARE

IMPRIMAŢI PÂNĂ LA

TAVĂ PENTRU
HÂRTIE

FAŢĂ-VERSO
REŢEA

IMPRIMANTE LASER COLOR A4
MULTIFUNCŢIONALE

Oferind viteză şi flexibilitate pentru a veni în întâmpinarea
cerinţelor grupurilor de lucru mici şi medii, modelul de înaltă
performanţă AcuLaser C3900 imprimă până la 30 de pagini A4
color sau monocrom pe minut.
Caracteristici cheie

- Imprimare color rapidă de până la 30 ppm4 color şi monocrom
- Designul compact se integrează uşor în orice birou
-	Raport excelent preţ-calitate: cost total de exploatare redus –
cu pachet de două cartuşe de toner negru
- Capacitatea de hârtie, RAM şi HDD extensibile
- Uşor de utilizat, prin intermediul unui ecran LCD mare

Epson AcuLaser C3900N
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IMPRIMANTE LASER A3 MONOCROME

Această imprimantă A3 monocromă pentru grupuri de
lucru mici şi mijlocii este rapidă, fiabilă şi simplu de utilizat.
Integrată uşor în mediile de lucru, datorită conectivităţii în
reţea Gigabit Ethernet, această imprimantă A3 monocromă,
fiabilă şi compactă este flexibilă, fiind adecvată pentru o
varietate de necesităţi ale grupurilor de lucru mici şi mijlocii.
Caracteristici cheie

- Volum lunar de imprimare superior, de până la 100.000 de pagini
-	Integrare simplă: Emulări Gigabit Ethernet, PCL6 şi Genuine
Adobe® PostScript® 3™
Epson AcuLaser M7000N

-	Compactă şi uşor de utilizat, deoarece acceptă dimensiuni între A6
şi A3, ocupând un spaţiu redus
- Calitate business de 1.200 dpi şi funcţie de corecţie a punctelor
- Consumabile de lungă durată, opţiune duplex

Imprimante LASER A4 monocrome
cu o singură funcţie

Gama WorkForce AL-M300D este una dintre cele mai
performante şi fiabile grupuri de imprimante laser A4
monocrome de la Epson, datorită ciclului de lucru de 100.000
de pagini - cel mai ridicat din clasa sa. Destinat grupurilor
de lucru mici care au nevoie de productivitate ridicată, acest
model oferă fiabilitate şi performanţe şi este furnizat cu
Gigabit Ethernet10 şi cu imprimare rapidă faţă-verso.
Caracteristici cheie

-	Cea mai fiabilă imprimantă din clasa sa, cu un ciclu de lucru
de 100.000 pagini şi FPOT de 5,5 secunde
- Viteze mari de imprimare de până la 35 ppm4
- Rezoluţie de 1.200 x 1.200 dpi
- Cost total de exploatare scăzut
WorkForce AL-M300DN

IMPRIMANTE LASER A4 MONOCROME
MULTIFUNCŢIONALE

Seria WorkForce AL-MX200 este o gamă de imprimante
monocrome cu LED cu performanţe superioare, ideală
pentru grupuri de lucru mici. Această gamă se mândreşte cu
accesibilitatea, fără să facă compromisuri în privinţa calităţii
şi durabilităţii.
Caracteristici cheie

- Imprimare, copiere, scanare şi fax
- Unul dintre cele mai bune costuri totale de exploatare din clasa sa
-	Performanţă ridicată: 30 ppm4, ciclu de lucru de 30.000 pagini şi
conectivitate în reţea
- Imprimare faţă-verso ca dotare standard
-	Imprimaţi wireless de pe dispozitive smartphone şi tablete, prin
intermediul Epson iPrint
WorkForce AL-MX200 DWF
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Imprimare back-office
În portofoliul Epson există multe soluţii pentru imprimarea back-office, de la producerea de discuri până la imprimarea
de etichete. Indiferent de cerinţele dumneavoastră, în portofoliul de produse Epson se află cu siguranţă ceva potrivit.

Discproducer - Soluţii de vârf pentru editare şi arhivare
Dacă trebuie să scrieţi şi să imprimaţi CD-uri, DVD-uri şi BD-uri profesionale în
loturi, veţi descoperi că seria noastră Discproducer va economisi timp, va aduce
un plus de flexibilitate, va îmbunătăţi securitatea şi va reduce costurile. Oferind
imprimare foto-realistă şi reproducere automată de discuri într-un pachet
excelent, este ideal pentru o gamă largă de organizaţii şi companii, de la spitale
şi agenţii până la organizaţii publice şi servicii de multiplicare independente.

Imprimantele matriciale - Menţin afacerile în mişcare
După cum vă puteţi aştepta liderul mondial8 în producţia de imprimante
matriciale pentru comerţ, industrie, logistică şi relaţii cu publicul, imprimantele
matriciale Epson combină calitatea excelentă a imprimării cu preţurile foarte
competitive. Incluzând produse cu 9 şi 24 de ace, cu tractor îngust sau lat,
precum şi produse cu poziţionare orizontală, acestea sunt ideale pentru o gamă
largă de medii back-office. De fapt, pentru aplicaţii precum procesarea de cecuri
sau documente în care se utilizează hârtie cu mai multe straturi, nu există,
practic, nicio alternativă pentru a influenţa imprimarea - iar imprimarea
nu poate fi influenţată mai bine sau mai economic decât cu Epson.

Imprimante pentru etichete - Organizare simplificată
Imprimantele pentru etichete Epson LabelWorks sunt proiectate pentru a
funcţiona perfect cu consumabilele Epson, furnizând o calitate superioară,
printuri economice care durează ani de zile şi reducând, în acelaşi timp,
cantitatea de deşeuri prin reducerea marginilor. Orice afacere aţi conduce,
de la retail, depozitare, servicii medicale şi educaţie până la furnizarea de servicii
independente, veţi găsi un produs LabelWorks care vă satisface cu precizie
nevoile şi vă eficientizează organizaţia.
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IMPRIMARE SPECIALIZATĂ
Epson a dezvoltat soluţii sofisticate pentru a satisface cerinţele pieţelor verticale specifice, acoperind sectoarele
de semnalistică, retail, HoReCa şi CAD.

Semnalistică - Calitate Epson, opţiuni nelimitate
Experienţa noastră în fotografie, artă şi testare în domeniul pre-press ne-a oferit
capacitatea de a gestiona repetabilitatea şi complexitatea culorii. Bazându-ne
pe această istorie lungă, am mai avansat cu încă un pas, proiectând seria de
produse SureColorTM SC-S pentru piaţa de semnalistică, care oferă capacităţi
inovatoare, grafică de calitate superioară cu un cost total de exploatare despre
care credem că poate fi cu greu egalat.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.epson.eu/signbyepson

Retail şi HoReCa - Menţin companiile de retail şi HoReCa în mişcare
În calitate de lider european în producţia de imprimante POS, tehnologia avansată
Epson de imprimare POS este cea mai flexibilă, funcţională şi fiabilă din lume,
oferind companiilor produse pentru orice nevoie. Indiferent dacă reprezentaţi un
magazin retail sau o linie aeriană, un lanţ de supermarketuri sau o benzinărie, veţi
descoperi că produsele noastre performante cu tehnologie pentru retail vă oferă
tot ceea ce este necesar pentru a furniza servicii rapide la nivelul dorit de client.
De la imprimarea inteligentă de mare viteză a chitanţelor şi a bonurilor pentru cărţi
de credit, până la imprimarea mobilă a chitanţelor, cardurilor de îmbarcare şi
etichetelor pentru bagaje, tehnologia noastră vă va ajuta să simplificaţi procesele
de tranzacţii şi să permiteţi personalului să facă ceea ce ştie mai bine - să furnizeze
servicii excelente pentru clienţi.

CAD - Productivitate fără compromisuri
Am făcut investiţiile necesare în cercetare şi dezvoltare pentru a beneficia de
o gamă largă de tehnologii de bază pentru imprimarea digitală comercială şi
industrială. Utilizând aceste tehnologii de bază am proiectat noile noastre
imprimante CAD cu format mare din seria SureColorTM SC-T.
Imprimantele CAD Epson de format mare sunt ideale pentru aplicaţii în care
viteza şi economiile sunt de maximă importanţă, cum ar fi imprimarea proiectelor
şi planurilor arhitecturale, a hărţilor, a prezentărilor, a afişelor şi a indicatoarelor
pentru interior.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.epson.eu/cad
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Cele mai luminoase culori

Rezoluţie înaltă

Tehnologia de vârf

CULORI DE

WUXGA

Powerful, high-quality images for professional presentat
MAI LUMINOASE

cu proiectoarele Epson*9

este deschizător
de drumuri Series.
Culorile de trei
ori mai luminoase
Rezoluţiileevery
până la WUXGA
Deliver
perfect
picture quality
timepermit
with theEpson
Epson
EB-G6000
în domeniul proiectoarelor de peste
asigură o luminozitate superbă pe
proiectarea conţinutului la rezoluţia
Designed
fordelarge
venues,
these
high
power,
easy
11 ani dând
culoare şi prezentări
mare efect.
originală,
pentru projectors
a obţine o calitate combine
tonul în
tehnologia de
excelentă a imaginii.
proiectare.
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
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PROIECTOARE
Există o gamă largă de proiectoare business. Pentru a rămâne lider de piaţă timp de peste zece ani, cum
a reuşit Epson1, am dezvoltat continuu produsele, adaptându-le pentru îndeplini condiţiile şi cerinţele
schimbătoare ale mediului de afaceri. Rezultatul este un portofoliu de produse care este recunoscut ca
oferind cele mai performante, flexibile şi economice soluţii disponibile în prezent. Există soluţii pentru o
gamă largă de aplicaţii, de la proiectoare şi sisteme de prezentare pentru săli de conferinţe până la
echipamente foarte mobile pentru profesioniştii din domeniul vânzărilor.

O soluţie pentru fiecare nevoie

Noi inovăm, dumneavoastră
profitaţi de beneficii

Cerinţele de proiectare ale companiilor sunt foarte
variate. Unele pot dori să proiecteze imagini de
calitate superioară în spaţii mari şi luminoase, în timp
ce altele au nevoie de produse potrivite pentru săli de
conferinţă mai mici. Unii clienţi nu au nevoie de funcţii
numeroase, iar alţii solicită funcţii avansate, precum
conectarea wireless în reţea sau capacitatea de a
prezenta de pe un echipament mobil. Orice nevoi şi
buget aţi avea, puteţi fi siguri de un lucru: Epson are
cu siguranţă un produs potrivit, oferind performanţele
care ne-au adus pe locul 1 în domeniul proiectoarelor
business de peste 11 ani1.

Nu poţi deveni şi rămâne lider de piaţă fără a inova.
Din fericire, inovaţia este unul dintre punctele
noastre forte – o capacitate pentru care ne-am
câştigat o reputaţie globală în ultimii 40 de ani.
Este o capacitate foarte vizibilă în tehnologia
unică care întăreşte succesul gamei noastre de
proiectoare – tehnologie care include elemente
precum proiectoarele 3D interactive care permit
colaborarea şi tehnologiile inovatoare pentru lămpi,
care furnizează imagini superioare cu costuri mici
şi un consum de energie redus.
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PROIECTOARE INSTALABILE
PROFESIONALE

Ideal pentru săli de conferinţe medii şi mari, acest proiector
instalabil performant oferă prezentări mai clare şi mai bine
definite. Prin intermediul proiectorului Epson EB-G6650WU Full
HD, prezentările profesionale importante vor avea culori bogate
şi vii - chiar şi în lumină naturală. Acest lucru se datorează
tehnologiei 3LCD de la Epson, care oferă o luminozitate la fel de
intensă, atât pe alb cât şi pe culoare, de 6.000 lumeni, precum
şi o rezoluţie WUXGA. Celelalte produse disponibile în această
serie sunt modelele EB-G6450WU, EB‑G6350, EB-G6250W,
EB‑G6050W EB-G6900WU şi EB-G6800.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 6.000 lumeni

Epson EB-G6650WU

- Rezoluţie WUXGA
- Tehnologie 3LCD Full HD
- Şase obiective opţionale interschimbabile
- Funcţii simple de instalare
-	Funcţii avansate precum îmbinarea marginilor şi deplasarea
obiectivului
-	Corecţie geometrică, inclusiv pentru suprafeţe curbe şi colţuri de
perete14

PROIECTOARE
FULL HD INSTALABILE

Tehnologia Prin intermediul tehnologiei de proiecţie Epson
3LCD şi luminozităţii pe alb şi pe culoare de acelaşi nivel, 4.500
lumeni, prezentările importante sunt proiectate în culorii vii,
realiste, care pot fi prezentate în mai multe niveluri de lumină
ambientală. Şi datorită numeroaselor caracteristici de instalare
intuitive, proiectorul Epson EB-4950WU este uşor de configurat
şi utilizat. Celelalte produse disponibile în această serie sunt
modelele EB-4850WU, EB-4750W, EB-4650 şi EB-4550.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 4.500 lumeni

Epson EB-4950WU

- Rezoluţie WUXGA
- Calitate excepţională a imaginii datorită tehnologiei 3LCD de la Epson
- Conexiuni de intrare variate
- Instalare uşoară datorită deplasării obiectivului pe orizontală şi verticală
- Obiectiv larg cu zoom de 1,8x
- Funcţii avansate precum împărţirea ecranului şi funcţiile de reţea şi
software Easy MP

PROIECTOARE INTERACTIVE
PENTRU SĂLI DE CONFERINŢE

Prin intermediul noii serii Epson EB-1410Wi de proiectoare
interactive, un singur echipament îndeplineşte sarcinile
a trei sau patru echipamente. Acest model de 3.100 de
lumeni combină rolurile proiectoarelor pentru distanţe ultra
scurte cu cele ale tablelor albe interactive şi ale flipcharturilor de hârtie într-un sistem multifuncţional integrat, ideal
pentru spaţiile de lucru moderne. Simplu şi uşor de utilizat,
EB-1410Wi are o bară de instrumente intuitivă pe ecran
şi caracteristici avansate pentru prezentări flexibile.
În această serie mai este disponibil şi modelul EB-1400Wi.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.100 lumeni
- Dispozitiv multifuncţional integrat
-	Controlaţi mouse-ul PC-ului sau faceţi adnotări pe imaginile
proiectate prin intermediul celor două creioane interactive

Epson EB-1410Wi

-	Salvaţi, editaţi, imprimaţi sau trimiteţi prin e-mail conţinut direct de
la proiector pentru a-l partaja
-	Funcţiile avansate includ împărţirea ecranului, redând conţinut de
la dispozitivele mobile care acceptă colaborarea
- Economic - configurare simplă, fără instruire specială
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PROIECTOARE PENTRU
SĂLI DE CONFERINŢE MARI

Proiectarea accesibilă, compactă şi uşor de configurat de la
un echipament cu numeroase funcţii, care este ideal pentru
utilizarea în companiile mari, Epson EB-1945W, o combinaţie
excelentă de rezultate de calitate cu funcţii, la un preţ accesibil.
Celelalte produse disponibile în această serie sunt modelele
EB-1965, EB-1960, EB-1955, EB-1950, EB-1940W şi EB-1930.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 4.200 lumeni
- Rezoluţie WXGA pentru o calitate optimă a imaginii

Epson EB-1945W

- Intrare HDMI
- Zoom optic 1,6x
-	Funcţii avansate precum împărţirea ecranului şi funcţiile de reţea
şi software Easy MP
- Conectivitate LAN prin cablu/Wi-Fi

PROIECTOARE PENTRU
SĂLI DE CONFERINŢE MICI

Această serie are un cost total de exploatare foarte redus,
dar include caracteristici inteligente, disponibile în general pe
modelele mai scumpe. Construite pentru a furniza performanţe
de prezentare superioare în orice birou, sunt suficient de
uşoare şi de portabile pentru a fi mutate şi instalate în orice
incintă. Celelalte produse disponibile în această serie sunt
modelele EB-98, EB-945, EB-965 şi EB-955W.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.000 lumeni

Epson EB-955W

- Rezoluţie până la WXGA pentru o calitate optimă a imaginii
- Raport de contrast de 10.000:1
- Intrare HDMI
- Zoom optic 1,6x15
- Corecţie trapez automată pe verticală
- Conectivitate LAN prin cablu şi/sau Wi-Fi, opţională
- Cursor corecţie trapez pe orizontală

PROIECTOARE PENTRU BIROU

Aduceţi un plus de interes şi inspiraţie în orice şedinţă prin
intermediul proiectoarelor inteligente care vă transmit mesajul
prin imagini uniforme, naturale, care sunt clare şi luminoase
indiferent dacă luminile sunt aprinse sau stinse. Celelalte
produse disponibile în această serie sunt modelele EB-S18,
EB-X18, EB-W18 şi EB-X24.
Caracteristici cheie
- Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.000 lumeni
- Rezoluţie WXGA pentru o calitate optimă a imaginii

Epson EB-X18

- Raport de contrast de 10.000:1
- Intrare HDMI
- Zoom optic de 1,2x
- Corecţie trapez automată pe verticală
- Cursor corecţie trapez pe orizontală
- Conectivitate Wi-Fi opţională
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TEHNOLOGIA PROIECTOARELOR
Proiectoarele Epson reprezintă o combinaţie inovatoare de performanţe, fiabilitate şi eficienţă, care proiectează imagini
superbe şi dau viaţă prezentărilor. Iată o prezentare generală a unora dintre tehnologiile utilizate10.

Cele mai luminoase culori

CULORI DE

MAI LUMINOASE

cu proiectoarele Epson* 9

Imagini luminoase datorate luminozităţii ridicate pe culoare
Mulţi producători declară numai luminozitatea pe alb, dar pentru
calitatea veritabilă a unui proiector trebuie luată în calcul şi
luminozitatea pe culoare.
Luminozitatea pe culoare măsoară luminozitatea luminii roşii, verzi
şi albastre provenită de la un proiector, care poate fi semnificativ
mai redusă decât luminozitatea pe alb. În acest caz, imaginile pot
apărea fade.
Proiectoarele Epson utilizează tehnologia 3LCD care furnizează niveluri
identice de luminozitate pe alb şi pe culoare (CLO), pentru a obţine în
permanenţă imagini realiste, luminoase şi culori bogate, care sunt de
până la trei ori mai luminoase decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1
cip. Această caracteristică le face o opţiune mai inteligentă şi mai bună
pentru compania dvs.

3LCD

Imagini statice şi dinamice extraordinare
Tehnologia Epson 3LCD stă la baza fiecărui proiector Epson.
Această tehnologie dezvoltată de Epson oferă imagini cu detalii
incredibile, reproducerea fină, naturală a culorilor şi o gamă
excepţională de griuri.
Vizitaţi www.3lcd.com pentru informaţii suplimentare.

Sistem cu un singur panou11.

Cu tehnologie Epson 3LCD11.

Edge Blending

Imagini panoramice perfecte
Edge Blending facilitează utilizarea proiecţiilor pe ecrane multiple şi
obţinerea unei imagini panoramice perfecte. Amplasaţi până la patru
proiectoare unul lângă altul pe orizontală şi până la două proiectoare
unul peste altul pe verticală pentru a crea o singură imagine imensă
perfectă, cu culori fără cusur şi fără să se distingă laturile pe care se
unesc imaginile individuale.
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Corecţii geometrice

Corecţie curbe, perete şi forme arcuite
Proiectaţi imagini pe suprafeţe curbe sau pe doi pereţi adiacenţi, fără
ca acestea să fie distorsionate. Funcţiile de corecţie pentru suprafeţe
curbe şi colţuri de perete reglează imaginea proiectată pentru a
corecta erorile create atunci când se proiectează imagini pe suprafeţe
curbe sau în colţul unei încăperi, fiind perfecte pentru instalări creative
sau la scară largă.
Asiguraţi-vă că imaginea arată perfect cu ajutorul Arc Correction.
Această funcţie compensează secţiunile neregulate din orice parte
a ecranului şi corectează toate cele patru laturi ale imaginii proiectate
pentru a nu fie arcuite sau în formă de butoi, din cauza unui perete
sau ecran care nu este plat. În plus, Point Correction ajustează şi
zonele neregulate de pe ecran.

EasyMP

Funcţii avansate de reţea şi de software
Network Monitor - Acest software vă permite să controlaţi până la
1.092 proiectoare, permiţând verificările de stare, gestionarea de la
distanţă pornirea/oprirea de la distanţă prin reţea.
Proiectare în reţea - Permite imaginilor şi prezentărilor să fie
transmise prin reţea direct către patru proiectoare simultan, prin
conexiune cu cablu sau wireless.
Proiectare de la PC-uri multiple - Permite unui număr de până
la 16 sau 32 de utilizatori (în funcţie de model) să se conecteze la un
proiector în acelaşi timp, afişându-se simultan până la patru ecrane
pentru utilizatori.
Prezentare fără PC - Permite imaginilor şi expunerilor de diapozitive
să fie redate direct de pe o unitate flash USB, fără a fi nevoie de PC unele modele beneficiază şi de un convertor software de diapozitive
pentru a permite reproducerea mai bună a prezentărilor PowerPoint.
Modelele mai noi sunt, de asemenea, compatibile cu fişierele PDF şi
MPEG video.

Epson iProjection

Proiectaţi de pe dispozitive mobile
iProjection este o aplicaţie intuitivă de proiecţie mobilă pentru iPad,
iPhone şi iPod touch.12 Epson iProjection facilitează proiectarea wireless
a imaginilor şi a fişierelor stocate pe dispozitivele dumneavoastră iOS
folosind un proiector Epson cu disponibilitate în reţea. Disponibilă pentru
descărcare din magazinul de aplicaţii itunes. iProjection este acum
disponibilă şi pentru dispozitivele AndroidTM 14 cu Android 2.3 sau oricare
versiune ulterioară. Disponibilă pentru descărcare gratuită din magazinul
Google Play.
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SCANERE
Sisteme de gestionare a documentelor
Ne aflăm într-o eră digitală şi organizaţiile de toate dimensiunile şi tipurile profită
de numeroasele beneficii ale digitizării. Un astfel de beneficiu este eficienţa sporită
rezultată din integrarea documentelor fără hârtie în fluxul de lucru, ceea ce
sporeşte productivitatea şi reduce costurile. Dacă luaţi în calcul emisiile de carbon
asociate cu sistemele bazate pe hârtie, nu este de mirare că în mediile de afaceri
din prezent, sistemele de gestionare a documentelor bazate pe computer se
extind din ce în ce mai mult.

Soluţii totale pentru rentabilizarea rapidă a investiţiilor
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Desigur, de fiecare dată când trebuie să
digitizaţi documente, aveţi nevoie de un
instrument cu care să faceţi acest lucru.
În acest moment intră în scenă
scanerele. Iar Epson are una dintre cele
mai extinse, economice şi configurabile
game de scanere din domeniu. În plus,
am dezvoltat programe software
speciale disponibile gratuit şi proiectate

pentru a funcţiona perfect împreună
cu echipamentele noastre hardware,
pentru a scoate ce este mai bun din
fiecare produs. Împreună constituie
soluţii de captură de documente
performante, flexibile şi uşor de utilizat
care rentabilizează rapid investiţia.

Rapidă

Versatilitate

Până la 70 de pagini pe minut.

De la scanări rapide până la scanări
de volume mari.

Până
la A3

SOLUŢII DE CAPTARE
A DOCUMENTELOR
Ştim că diferite companii de toate dimensiunile simt din ce
în ce mai acut că sistemele de gestionare a documentelor
(Document Management Systems – DMS) reprezintă cea
mai bună modalitate de a integra documentele pe hârtie
în fluxul lor de lucru. Pentru a ajuta companiile să îşi
sporească productivitatea, Epson oferă propriul pachet
software, ce poate fi descărcat gratuit.
Epson oferă soluţii personalizate potrivit necesităţilor
companiilor, indiferent de dimensiunile sau de capacităţile
IT ale acestora – de la întreprinderi mici la companii mari.
Document Capture Pro şi Document Capture Pro Server
sunt compatibile cu toate sistemele uzuale de gestionare
a documentelor şi cu depozitele de stocare Cloud,
punând la dispoziţie o multitudine de posibilităţi pentru
companiile care trebuie să transpună în formă digitală
documentele aflate pe suport hârtie.

Document Capture Pro
Versiunea client poate fi utilizată într-o serie
de moduri diferite împreună cu scanerele
profesionale Epson. De la seria cu
performanţe superioare WorkForce DS-510,
potrivită pentru scrisori, contracte sau
formulare de comandă, până la seriile de
scanere orizontale de mare viteză WorkForce
DS A3 şi A4, soluţiile Epson sunt perfecte
pentru convertirea în format electronic a
paginilor multiple şi a loturilor mari de hârtie.
Document Capture Pro este compatibil,
de asemenea, cu următoarele dispozitive
WorkForce Pro multifuncţionale: WorkForce
Pro WP-4595 DNF, WorkForce Pro WP-4525
DNF şi WorkForce Pro WP-4515 DN.
Asigurând gestionarea documentelor pentru
utilizatorii din domeniul afacerilor, Document
Capture Pro este soluţia ideală pentru
birourile moderne.

Utilizatorii nu au nevoie de nicio instruire
specială pentru a putea începe să lucreze cu
software-ul, deoarece Document Capture
Pro versiunile client şi server au o interfaţă
intuitivă, uşor de învăţat. Pentru o utilizare
simplă, acestea dispun şi de funcţii avansate
de procesare a imaginilor, fiind compatibile
cu toate formatele uzuale de fişiere, inclusiv
BMP, JPEG, TIFF, PDF şi PDF/A.

Aceste soluţii flexibile de captare a
documentelor se potrivesc oricui, de la
începători la utilizatorii avansaţi, oferind
numeroase funcţii de „scanare şi trimitere”,
inclusiv scanare în Cloud, scanare în FTP şi
scanare în Microsoft SharePoint®, pe lângă
capacitatea de a gestiona separarea loturilor,
recunoaşterea codurilor de bare şi OCR-A şi
OCR-B pe zone.

Document Capture Pro Server
Document Capture Pro Server este potrivit
pentru companiile care necesită funcţii de
scanare prin buton de comandă şi alte
caracteristici Document Capture Pro pe
echipamentele lor partajate, fără a fi
necesară instalarea de software pe
computere individuale.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.ro/documentcapturepro
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SCANARE A3 PE ORIZONTALĂ

Scanerul pentru documente A3 este ideal pentru companiile cu
necesităţi de scanare de mare volum şi include panoul integrat
pentru interfaţa de reţea, oferit de Epson, pentru utilizatori
multipli. WorkForce DS-70000N oferă captare, conversie şi
distribuire în sisteme de administrare a documentelor, fiabile
şi de înaltă calitate. Celelalte produse disponibile în această
serie sunt modelele WorkForce DS-50000 şi DS-60000, dotate,
de asemenea, cu numeroase funcţii.
Caracteristici cheie
- Până la 70 ppm/140 ipm
- ADF de mare capacitate - 200 pagini
- Scanare dublă cu o singură trecere

WorkForce DS-70000N

- Detecţie cu ultrasunete alimentare dublă
- Capacitate de conectare în reţea cu funcţie de buton de comandă14

SCANARE ÎN
FORMAT PDF

ADF (compartiment
pentru alimentarea
automată)

600
Resolution

REŢEA

SCANARE A4 PE ORIZONTALĂ

REZOLUŢIE

Conceput pentru a se integra perfect în sistemele de
gestionare a documentelor, acest fiabil scaner de documente
se asigură că sarcinile de scanare cu volum mare sunt
executate rapid şi fără efort. Epson WorkForce DS-7500 poate
scana rapid şi eficient loturi de documente de dimensiuni
mari într-o singură şedinţă. Celelalte produse disponibile în
această gamă sunt seriile WorkForce DS-5500 şi DS-6500.
Caracteristici cheie
- Până la 40 ppm/80 ipm
- ADF cu capacitate de 100 coli
-	USB 2.0 de mare viteză/interfaţă de reţea cu caracteristici de

WorkForce DS-7500

scanare prin buton de comandă14
- Detecţie cu ultrasunete alimentare dublă
-	Conectare în reţea prin intermediul unui panou opţional pentru
interfaţa de reţea
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SCANARE A4 CU
ALIMENTARE DE COLI

Proiectat pentru mediile solicitante, acesta este echipat cu
funcţii superbe şi oferă un pachet complet de gestionare a
documentelor. Tehnologia de scanare dublă pentru scanare
faţă-verso printr-o singură trecere şi compartimentul pentru
alimentare automată de 50 coli uşurează orice sarcină.
Pentru fiabilitate suplimentară, este, de asemenea, echipat
cu un senzor cu ultrasunete care detectează şi remediază cu
uşurinţă blocajele de hârtie. Seria Epson WorkForce DS-510
este compatibilă cu Document Capture Pro care furnizează
funcţii avansate de procesare a imaginilor şi integrare facilă
în sistemele de gestionare a documentelor.
Caracteristici cheie
- Până la 26 ppm/52 ipm
- Tehnologie de scanare dublă
- ADF de 50 de coli

Seria WorkForce DS-510

- Senzor cu ultrasunete pentru funcţionare fără probleme
- Interfaţă USB 2.0 sau de reţea pe WorkForce DS-510N

SCANARE A4 PERSONALĂ

O modalitate simplă şi accesibilă de a elibera biroul de hârtii
şi dosare oferită de acest scaner orizontal pentru documente.
Epson GT-1500 este perfect pentru digitizarea tuturor
documentelor, de la scrisori şi facturi, până la fotografii şi
reviste, permiţându-vă să le transferaţi pe computer prin
simpla atingere a unui buton.
Caracteristici cheie
- Funcţii avansate de prelucrare a imaginilor de documente
- Versatil şi uşor de utilizat

Epson GT-1500

- Software Event Manager inclus
- ADF de 40 de coli
- Tehnologie economică Ready Scan cu LED

SCANARE A4 MOBILĂ

Scanerul A4 mobil WorkForce DS-30 este ideal pentru
gestionarea simplă şi eficientă a documentelor în regim
portabil. Oriunde şi oricând apare nevoia de a scana şi a
stoca documente de hârtie, precum cărţile de vizită sau
formularele semnate, Epson DS-30 este compania ideală.
Caracteristici cheie
- Extrem de compact (276x50x36,5 mm)
- Doar 325 g
- Alimentare prin USB

WorkForce DS-30

- Rezoluţie de scanare de 600 dpi
- Interfaţă utilizator intuitivă
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ANGAJAMENT PENTRU
SUSTENABILITATE
Credem că planificarea viitorului necesită o mare atenţie faţă de mediu. De aceea facem eforturi pentru a crea produse inovatoare
fiabile, reciclabile şi eficiente din punctul de vedere al consumului energetic - produse mai bune care utilizează mai puţine resurse.
Încălzirea globală şi epuizarea resurselor sunt cele mai presante probleme cu care ne confruntăm în prezent. Obiectivul Epson
este de a reduce cu 90 % emisiile de CO2 pe toată durata de viaţă a tuturor produselor şi serviciilor noastre până în anul 2050
şi de a adapta procesele de fabricaţie pentru a utiliza resurse reciclate.

Realizări ecologice:
-	Imprimantele noastre business cu jet de cerneală utilizează cu 80 % mai puţină energie decât imprimantele laser concurente, reducând în
mod semnificativ impactul asupra mediului2.
-	Obţineţi o economie de hârtie de până la 30 % prin intermediul primei imprimante termice POS de chitanţe certificată Energy Star, Epson
TM-T88V.
- Capul de printare Micro Piezo foloseşte cerneala deosebit de eficient, irosind mai puţină hârtie şi sporind durata de viaţă a produselor.
-	Toate scanerele Epson utilizează tehnologia Epson ReadyScan cu LED ceea ce înseamnă că nu există timpi de încălzire, consumul de
energie este redus şi costurile sunt scăzute.

Obiective ecologice 2015
- Reducerea impactului asupra mediului al produselor cheie pe durata ciclului de viaţă cu nu mai puţin de 50 %.
- Extinderea gamei noastre de produse reciclabile.
- Introducerea utilizărilor ecologice pentru tehnologiile noastre avansate.
- Promovarea unei comunităţi ecologice.

Imprimantele business cu jet
de cerneală au un consum
energetic cu

Economisiţi până la

mai mic în comparaţie cu
imprimantele laser color
concurente2

hârtie prin intermediul imprimantei
termice POS de chitanţe TM-T88V

80 % 30 %
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ASIGURARE
PENTRU AFACEREA
DUMNEAVOASTRĂ
Toate produsele Epson sunt testate riguros înainte de lansare, iar
angajamentul nostru faţă de performanţele superioare se extinde cu mult
în afara fabricilor. Cu un portofoliu extins de clienţi cărora le-am depăşit
aşteptările, asigurăm servicii de neegalat pentru aceştia.
Oferim standard asistenţă tehnică pe viaţă prin intermediul birourilor de
asistenţă din toată Europa. Programele suplimentare de service acoperă
toate cerinţele specifice. Prin intermediul combinaţiei dintre infrastructura de
service Epson extinsă şi partenerii de service experimentaţi, beneficiaţi de
service de calitate superioară, lider de piaţă, indiferent de programul ales.

Servicii clienţi
Centrele de apeluri şi serviciile prin e-mail în
limba locală furnizează servicii şi asistenţă
de top pentru clienţi. Datorită liniilor separate
pentru clienţii profesionali şi business,
împărţite după produse şi piaţă, se asigură
servicii rapide şi adecvate. Pe site-ul web sunt
disponibile resurse suplimentare - întrebări
frecvente, acces la drivere şi software de
ultimă oră pentru produsele Epson.
Epson CoverPlus
Garanţia extinsă Epson CoverPlus este o
modalitate simplă şi uşoară de extindere
a garanţiei standard cu până la trei ani,
asigurându-vă că veţi fi ajutat în cazul
apariţiei unor probleme.

Personalizate pentru dumneavoastră
Având în vedere că Epson are o gamă largă
de produse diferite, vom adapta garanţia în
mod corespunzător pentru a satisface
cerinţele şi nevoile specifice:
–	Returnare la atelier
–	Colectare, reparare, returnare
–	Returnare în service
–	Înlocuire
– Personalizată - putem concepe o ofertă
de service pentru a se conforma cerinţelor
dumneavoastră
Toate lucrările noastre de service sunt
executate de reţeaua de echipe de service
experimentate din întreaga Europă.
Centrele Epson Express şi centrele
de service locale
Prin intermediul centrelor Epson Express,
acum este mai simplu să menţineţi produsele
la capacitatea maximă de funcţionare. De la
cerneluri şi hârtie de schimb Epson până la
depanare, diagnosticare şi reparaţii, veţi găsi
tot ce este necesar pentru a vă întreţine
produsele, inclusiv:

–	Consultanţă gratuită
–	Ingineri specializaţi
–	Reparaţii rapide pe loc sau înlocuiri rapide
prin curier
–	Gamă extinsă de cerneluri, hârtie şi
accesorii Epson
–	Spaţii de reciclare pentru cartuşele
de cerneală Epson goale
Cum funcţionează service-ul Epson
Lucrările de service de la Epson sunt
efectuate de parteneri de service autorizaţi
din regiunea dumneavoastră. Dacă aveţi o
problemă cu produsul sau aveţi nevoie de
asistenţă tehnică, apelaţi biroul de asistenţă
local, care va putea diagnostica problema şi
vă va oferi o soluţie sau vă va direcţiona către
cel mai apropiat centru de service Epson.
Pentru numărul de telefon de la biroul de
asistenţă Epson local, gama de servicii
disponibile în regiunea de care aparţineţi şi în
centrul dumneavoastră de service accesaţi
www.epson.eu/support.

*Centrele Express nu sunt disponibile pe toate teritoriile
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1. Studiu realizat de Futuresource Consulting Limited pentru perioada 2001-2012.
2. Volumele de imprimare/costurile per pagină menţionate sunt extrapolate pe baza metodologiei originale Epson
din simularea imprimării modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC24712. Volumele de imprimare/
costurile per pagină menţionate NU se bazează pe standardul ISO/IEC24711. Volumele de imprimare/costurile per
pagină menţionate pot varia în funcţie de imaginile pe care le listaţi, de tipul de hârtie pe care îl utilizaţi, de frecvenţa
imprimărilor şi de condiţiile de mediu, cum ar fi temperatura.
3. Epson iPrint necesită o conexiune wireless şi aplicaţia Epson iPrinting. Funcţia de imprimare din e-mail necesită
o conexiune la Internet. Pentru mai multe informaţii şi pentru detalii despre limbile şi dispozitivele acceptate, vizitaţi
www.epsonconnect.eu
4. Conform cu ISO/IEC 24711/24712/19798.
5. Volum de imprimare aproximativ bazat pe ISO/IEC 24711/24712/19798. Volumul efectiv variază în funcţie de
condiţiile de utilizare. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield
6. Necesită iOs 4,2 sau o versiune ulterioară. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
7. Google Cloud Print şi Android sunt mărci comerciale ale Google Inc.
8. Volum de vânzări la nivel mondial, IDC.
9. În comparaţie cu proiectoarele DLP cu 1 cip destinate mediului de afaceri şi educaţional, clasate pe primul loc
conform datelor NPD din perioada iulie 2011-iunie 2012. Luminozitatea pe culoare (Colour Light Output) a fost
măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcţie de condiţiile de
utilizare. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.ro/clo
10. Unele tehnologii nu sunt disponibile pe toate dispozitivele. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu
11. Doar în scopuri ilustrative.
12. Necesită aplicaţia Epson iProjection. iPod touch, iPhone şi iPad sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în S.U.A. şi în alte ţări.
13. Android 2.1 şi versiunile ulterioare - Android este marcă comercială a Google Inc.
14. Panou opţional pentru interfaţă de reţea.
15. Cu excepţia modelului EB-98 cu zoom 1.2x.
Adobe şi PostScript sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau în alte ţări. Wi-Fi este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Windows şi SharePoint sunt
mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.
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Unele produse nu sunt disponibile în toate ţările. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau
vizitaţi www.epson.ro

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
* Ofertele de garanţie nu sunt disponibile pentru toate ţările. Vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul Epson din zona
dumneavoastră. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor
respectivi. Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

