EPSONIN YRITYSTUOTTEET

TEKNIIKKAA
YRITYKSILLE

Suunniteltu
yrityksille
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INNOVAATION HISTORIA
Epson on kansainvälinen kuvankäsittelyn edelläkävijä, joka on jo yli 40 vuoden ajan pyrkinyt
ylittämään asiakkaidensa odotukset ja tukemaan niin pienyrityksiä kuin monikansallisia
yhtiöitäkin tarjoamalla innovatiivisia, pienikokoisia ja energiaa säästäviä ratkaisuja.
Sijoitamme joka päivä 1,75 miljoonaa dollaria tutkimus- ja kehitystyöhön ja lähetämme
13 uutta patenttihakemusta tavoitteenamme kehittää tulevaisuuden tekniikkaa jo tänään.

Epsonin tarkkuuslaitteilla, kuten
mustesuihku-, laser-, lämpö- ja
matriisitulostimilla, 3LCD-projektoreilla
ja skannereilla, on jo miljoonia käyttäjiä
eri puolilla maailmaa.

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson
Corporationin johtamassa Epsonkonsernissa on eri puolilla maailmaa
97 yritystä, joissa työskentelee yli
81 000 työntekijää. Epson on ylpeä
jatkuvasta panostuksestaan
ympäristönsuojeluun ja paikallisiin
yhteisöihin.

1973 

Ensimmäinen digitaalikello
Seiko luo maailman
ensimmäisen
digitaalirannekellon,
jossa on kuuden
numeron LCD-näyttö.

1964 

Tokion olympialaisten
ajanottolaite
Seiko toimittaa erittäin
tarkkoja kristallikronometrejä
ja tulostavia ajanottolaitteita
Tokion olympialaisiin.
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1956 

Seiko Marvel
Seikon ensimmäinen alkuperäinen
mekaaninen rannekello, josta tuli
Seikon kellotoiminnan perusta.

1968 

Ensimmäinen digitaalinen
minitulostin
Maailman ensimmäinen ja
pienin digitaalitulostin EP-101,
Epson-tulostimien kantaisä.
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1977 

Ensimmäinen laskentatietokone
Ensimmäinen
Epsonin nimeä
kantava erityinen
laskentatietokone
Epson EX-1.

1982

Ensimmäinen kämmentietokone
Epson tuo markkinoille Epson HX-20:n,
maailman ensimmäisen kämmentietokoneen.

2005 

Energiatehokkuus
Epson tuo markkinoille E-TORL-lampun,
joka on markkinoiden ensimmäinen
energiatehokas projektorilamppu.

1989
1982 

Ensimmäinen
televisiokello
Maailman ensimmäinen
LCD-aktiivimatriisinäytöllä
varustettu televisiokello.

1984 

Euroopan ensimmäinen
3LCD-projektori
Epson julkistaa VP-100:n, Euroopan
ensimmäisen 3LCD-projektorin.

90

00

Ensimmäinen kaupallinen
mustesuihkutulostin
Epson esittelee ensimmäisen
kaupallisen mustesuihkutulostimensa
Epson SQ-2000:n.

2011

Maailman ensimmäiset
läpinäkyvät multimedialasit
Epson esittelee innovatiiviset
multimedialasit.

2012

SureColor SC-F ‑sarja
Epson tuo markkinoille
sublimaatiotulostinten
SureColor SC-F ‑sarjan.

1994 

Maailman ensimmäinen
värimustesuihkutulostin
Epson tuo markkinoille Stylus Color ‑tulostimen,
joka on maailman ensimmäinen 720 dpi:n
värimustesuihkutulostin.

2011 

Palkittu mustesuihkutulostinten
tuotesarja
Epson julkistaa palkitun WorkForce
Pro ‑tulostinsarjan.
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Globaali liiketoimintakumppani
Visio. Suorituskyky. Laatu.
Kolme sanaa, jotka ovat kuvanneet Epsonin menestystä yli neljän vuosikymmenen ajan. Tiedämme, mitä yritykset tarvitsevat,
ja kehitämme jatkuvasti tuotteita, jotka täyttävät nämä tarpeet. Siksi meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa arvokkaana
kumppanina, joka auttaa niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä menestymään dynaamisilla ja kilpailluilla markkinoilla.
Nykyään olemme yksi maailman johtavista tulostinvalmistajista, ja yritystuotteiden sarjamme sisältää joitakin markkinoiden
edistyneimmistä mutta samalla myös kustannustehokkaimmista kuvankäsittelyratkaisuista – tulostimista projektoreihin
ja skannereihin.

TULOSTUS
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HEIJASTUS

Mustesuihkutulostimet, lasertulostimet ja
monitoimitulostimet yrityskäyttöön

Kiinteästi asennettavat, vuorovaikutteiset
kokoussaliprojektorit ja kannettavat
projektorit

Lisää tuottavuutta ja tehokkuutta huippunopealla
kaksipuolisella tulostuksella tai maksimoi investointiesi
hyödyt monipuolisella nelitoimitulostimella. Oli tarpeesi
mikä tahansa, me tarjoamme siihen täydellisen
ratkaisun – Epsonin laaja tulostimien ja
monitoimitulostimien tuotesarja täyttää
kaikki liiketoimintasi vaatimukset.

Käytä esityksessäsi laadukkaita ja ammattimaisia
tuotteita, joihin voit luottaa niin toimistossa,
kokoushuoneessa kuin luentosalissakin.
Laajasta yritysprojektorivalikoimastamme löydät
aina sopivan laitteen sekä pieniin että suuriin tiloihin.
Siksi olemme olleet projektorien markkinajohtaja
maailmassa jo vuodesta 2001 asti1.

- Laadukas yritystulostus
-	Ratkaisuja sekä suuriin verkkoihin että
henkilökohtaisiin tietokoneisiin
- Luotettava, kestävä ja helposti huollettava
- Helppo integroida toimiston työnkulkuihin
- Mustavalko-, väri- ja monitoimimalleja

-	Valitse helposti kannettava tai kiinteästi
asennettava malli
-	Esitykset verkon kautta, langattomasti tai
ilman tietokonetta
- Helppo käyttöönotto ja hallinta
- Heijastetun kuvan koko jopa 300 tuumaa
- Luotettava, kestävä ja turvallinen

SKANNAUS

Nopeat asiakirjaskannerit
Digitaalinen arkistointi tekee paperiarkistot
tarpeettomiksi, ja Epsonin yritysskannerien ansiosta
paperiasiakirjojen taltiointi ja integrointi sähköisten
asiakirjojen hallintajärjestelmään on helpompaa kuin
koskaan. Taso- ja arkkiskannerimme on suunniteltu
käsittelemään jopa A3-kokoisia asiakirjoja ja lisäämään
tuottavuutta uusimpien kuvankäsittelytekniikoiden
avulla.
-	Skannattujen asiakirjojen tallennus, muunto,
arkistointi ja jakelu
- Tehokas ohjelmistopaketti
- Verkkomallit takaavat asiakirjojen helpon jakamisen
-	Skannaa monenkokoisia asiakirjoja käyntikorteista
A3-asiakirjoihin
- Erittäin nopea ja helppokäyttöinen
-	Pienikokoinen ja tyylikäs laite sopii toimistoon kuin
toimistoon
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Nopea

Taloudellinen

Ekologinen

Nopeampi kuin
kilpailevat värilaserit2

Jopa 50 % alhaisemmat
sivukohtaiset
kustannukset
kilpaileviin
värilasertulostimiin
verrattuna2

80 % pienempi
energiankulutus
kuin kilpailevissa
värilasertulostimissa2

50 % 80 %

Andrew Musetti, IT- ja liiketoimintaanalyyseistä vastaava johtaja,
Karali – Burger King ‑franchise

Säästöt, joita olemme nähneet sivukohtaisissa
kustannuksissa ja energiankulutuksessa, ovat
vakuuttaneet minut. Yhdellä mustepatruunalla
tuotettavien arkkien määrän kasvulla on
merkittävä taloudellinen vaikutus.

“

”

“

”

Tulostimien suurin etu on se,
että vuosittaiset käytön
kokonaiskustannukset ovat
70 prosenttia vähemmän
kuin aikaisemmassa
ratkaisussa.

Lucy Cohen, perustaja ja kaupallinen johtaja, Mazuma

YRITYSTULOSTUS
Tulostustekniikan alalla Epson on yritys, joka ei kaipaa esittelyä. Miksi? Koska tunnemme yrityksesi
kohtaamat liiketoimintahaasteet ja olemme kehittäneet ainutlaatuisen tuotesarjan vastaamaan niihin.
Tulostinsarjamme on vuosikymmenien saatossa kehittynyt mukautumaan liiketoimintaympäristön
tarpeisiin täydellisesti ja tarjoamaan ihanteellisen ratkaisun jokaiseen erityisvaatimukseen.
Oli tavoitteenasi sitten nopeus, luotettavuus, taloudellisuus tai ympäristöystävällisyys,
tarjoamme ratkaisun, johon muut valmistajat eivät pysty.

WorkForce: kestäviä ja luotettavia
laitteita

AcuLaser: vertaansa vailla oleva
tekniikka ja suorituskyky

Otetaanpa esimerkiksi mustesuihkutulostimemme.
Mustesuihkutekniikan suorituskyky ja suosio
kasvavat jatkuvasti, ja se pystyy tarjoamaan
todellisia hyötyjä vastaavantasoisiin
laserratkaisuihin verrattuna.
Innovatiiviseen Micro Piezo™ ‑tulostuspäähän
perustuvien mustesuihkutuotteiden valikoimansa
ansiosta Epson kulkee tällä alalla kehityksen
kärjessä. Mustesuihkutuotteemme tarjoavat erittäin
hyvän suorituskyvyn kaikilla yritystulostuksen
osa-alueilla sivukohtaisista kustannuksista ja
virrankulutuksesta nopeuteen, luotettavuuteen
ja laatuun.

Myös AcuLaser-sarja tarjoaa todellista hyötyä.
Oli yrityksesi minkä kokoinen tahansa, meillä
on vaatimuksesi täyttävä ratkaisu, joka tarjoaa
verrattoman yhdistelmän innovaatiota,
suorituskykyä, alhaisia kokonaiskustannuksia ja
laatua. Hyödynnämme tuotteissamme Epsonin
oman kehitystyön tuloksia, kuten tarkkuutta
parantavaa RiT (Resolution Improvement
Technology) ‑tekniikkaa ja AcuBrite-väriaineita.
Valikoimamme sisältää niin ammattilaislaatuisen
lopputuloksen tuottavia nopeita, joustavia
värilaserlaitteita kuin tuottavuutta parantavia
monitoimitulostimia ja työryhmäkäyttöön
suunniteltuja erittäin nopeita ja luotettavia
mustavalkolaitteitakin.
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Pienien työryhmien
A4-tulostimet

Maksimoi tuottavuus erityisesti pienille työryhmille ja
yrityksille suunniteltujen laitteiden avulla. WorkForce
Pro WF-5690DWF ‑mallissa on paperilokero ja laitteen
takana oleva paperinsyöttölaite. Lisävarusteena on
saatavana myös lisäpaperilokero. Kaksipuolisen tulostuksen
avulla nämä erittäin suorituskykyiset monipuoliset yritysten
mustesuihkutulostimet tarjoavat alhaiset sivukohtaiset
kustannukset ja alentavat energiankulutusta. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat WF-5620DWF-monitoimilaite sekä
WF-5190DW- ja WF-5110DW-väritulostimet.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Kaksipuolinen tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus*
-	Tulostusnopeus jopa 20 sivua minuutissa yksivärisenä ja värillisenä6
- Mustepatruunan riittoisuus jopa 4 000 sivua3
-	Verkkovalmius; PCL6-, PCL5c- ja
Adobe® PostScript® 3™ ‑emulaatiot**
-	Saumaton integrointi asiakirjanhallintajärjestelmiin
Document Capture Pro -ratkaisun avulla
-	Käyttää PrecisionCorea™, Epsonin uusinta edistyksellistä
tulostuspäätekniikkaa
- Email Print for Enterprise ‑yhteensopivuus

WorkForce Pro WF-5690DWF

Wi-Fi Direct™
VÄRIKOSKETUSNÄYTTÖ

Nopea
kaksipuolinen
tulostus
SUORA USBSKANNAUS/
TULOSTUS

4 000 4 000

580
RIITTOISAT
MUSTEPATRUUNAT

Pienien työryhmien
A4-mustavalkotulostimet

WorkForce Pro WP-M4525 DNF
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* Ei saatavana kaikissa malleissa
**WF-5690DWF ja WF-5190DW

PAPERIKAPASITEETTI

Erityisesti paljon tulostaville yrityksille soveltuvat
mustavakotulostimemme tarjoavat alhaiset
kokonaiskustannukset. Otetaanpa esimerkiksi
WP-M4525DNF. Sen erittäin riittoisat mustekasetit riittävät
jopa 10 000 sivun tulostamiseen4, ja se kuluttaa 80 prosenttia
vähemmän energiaa kuin vastaava lasertulostin2. Tämä
yhdessä vähäisen huoltotarpeen kanssa tekee siitä hyvän
valinnan kiireiseen toimistoympäristöön. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat WP-M4015DN, WP-M4095DN ja
WP-M4595DNF.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Riittoisa mustepatruuna
- PCL6-, PCL5c- ja PS3-emulaatiot
- Jopa 50 % alhaisemmat sivukohtaiset kustannukset2
- 80 % pienempi virrankulutus2
- Nopea automaattinen kaksipuolistulostus

Pienien TYÖRYHMIEN
A4-TULOSTIMET

WorkForce Pro WF-4640DTWF

PIENIEN TOIMISTOJEN
A4-TULOSTIMET

WorkForce WF-3640DTWF

PIENIEN TOIMISTOJEN
A3-TULOSTIMET

WorkForce WF-7620 DTWF

Nämä nykyaikaiseen pieneen toimistoon suunnitellut mallit
edustavat ammattilaislaitteiden huippua. Tulosteiden
valmistumisen odottaminen on turhauttavaa etenkin silloin,
kun on kyse vain muutamasta sivusta. Siksi Epson kehitti
verkkovalmiudella varustetun WorkForce Pro WF-4640DTWF
‑nelitoimitulostimen, jossa on faksitoiminto ja kaksipuolinen
tulostus. Tulostimen mukana toimitetaan mobiilitulostusta
tukeva Epson Connect5, jonka avulla käyttäjät voivat tulostaa
älypuhelimista ja tablet-tietokoneista. Sarja sisältää myös
WF-4630DWF-mallin.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Helppokäyttöinen 10,9 cm:n LCD-kosketusnäyttö ja näppäimet
- Kaksipuolinen tulostus, kopiointi, skannaus ja faksi
- Wi-Fi Direct™-, Wi-Fi®- ja Ethernet-liitännät
- Kaksi suurikapasiteettista, edestä täytettävää paperilokeroa
-	Tulostaa jopa 20 sivua minuutissa yksivärisenä ja 20 sivua
minuutissa värillisenä6
-	Jopa 50 prosenttia pienemmät sivukohtaiset kustannukset
ja jopa 80 prosenttia pienempi energiankulutus kuin kilpailevilla
laserlaitteilla2
-	Epson Connect5 – helppo tulostus älypuhelimista,
tablet-tietokoneista ja sähköpostista sijainnista riippumatta
-	Käyttää PrecisionCorea, Epsonin uusinta edistyksellistä
tulostuspäätekniikkaa

Epson WorkForce WF-3640DTWF on suunniteltu sopimaan
täydellisesti pieniin kiireisiin toimistoympäristöihin.
Mallilla on erittäin hyvä tulostusnopeus, ja se sisältää
kaksipuolistulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksitoiminnot.
Lisäksi tässä mallissa on kaksi 250 arkin paperilokeroa,
takapaperiväylä erikoismateriaaleja varten sekä Epson
Connect. Sarja sisältää myös WF-3620DWF-mallin.
Tärkeimmät ominaisuudet
-	Kaksipuolinen tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus
automaattisen paperinsyöttölaitteen avulla
- Yritystasoiset tulosteet jopa 19 sivun minuuttinopeudella6
- Wi-Fi®-, Wi-Fi Direct- ja Ethernet-liitännät lisäävät joustavuutta
- Helppokäyttöinen 8,8 cm:n LCD-näyttö
- Epson Connectin avulla voit tulostaa ja jakaa paikasta riippumatta5

Pienyrityksille ja kotikäyttäjille suunniteltu WorkForce
WF-7620 DTWF on Epsonin huippuluokan A3+-koon
monitoimitulostin. Mallisto sopii erinomaisesti esimerkiksi
graafisille suunnittelijoille, arkkitehdeille ja insinööreille.
Se on täydellinen yhdistelmä edullisuutta, luotettavuutta ja
nopeutta, ja se sisältää kattavan valikoiman tuottavuutta
parantavia ja lisäarvoa antavia ominaisuuksia. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat WF-7610 DWF ja WF-7110 DTW.
Tärkeimmät ominaisuudet
- A3+-tulostus. Skannaus, kopiointi ja faksaus A3-kokoon asti
- A4-kokojen kaksipuolinen tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus
-	Tulostusnopeus jopa 18 sivua minuutissa yksivärisenä ja 8,7 sivua
minuutissa värillisenä6
- Kaksi suurta paperilokeroa
- Epson Connectin avulla voit tulostaa ja jakaa paikasta riippumatta5
-	Käyttää PrecisionCorea, Epsonin uusinta edistyksellistä
tulostuspäätekniikkaa
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SÄÄSTÄ AIKAA JA RAHAA
Epson Print & Save on ammattimainen tulostuspalvelupaketti, joka tarjoaa yrityksille alhaisemmat tulostuskustannukset
kuin ostettaessa tarvikkeet ja huoltopalvelut erikseen. Tämän paketin avulla yritykset voivat ohjata tarvikebudjettejaan aiempaa
tehokkaammin ja varmistaa, että tarvikkeet ovat aina ajan tasalla ilman suuria varastoja. Samalla kolmen vuoden huoltotakuu
antaa mielenrauhan. Yritykset voivat halutessaan ostaa myös uusia laitteistoja, joissa on Epson Print and Save ‑paketti, jakaa
laitteistokustannukset kuukausittaisiin vuokraeriin tai lisätä tämän palvelun nykyiseen Epson-tulostinkantaansa7.

1.	Epson-kumppani määrittää tulostustarpeesi

2.	Epson-kumppani myy tai vuokraa valitut mallit
sinulle

3.	Tarvitsetko lisää tarvikkeita? Ei hätää

4.	Tarvikkeet toimitetaan maksutta

5.	Paikan päällä tehtävän korjauksen sisältävä
täydellinen takuu

6.	Kaikki sisältyy kiinteään kuukausimaksuun, joten
saat 20–45 prosentin säästöt8

3
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vuoden

takuu

€

Mobiilitulostus
Epson Connect5: tulostuspalvelut älypuhelimessa, tablet-tietokoneessa ja pilvessä
Epsonin mobiili- ja pilvitulostuspalvelujen avulla voi tulostaa langattomasti älypuhelimista ja tablet-tietokoneista niin toimistossa kuin
sen ulkopuolellakin lähettämällä valokuvat ja asiakirjat sähköpostitse suoraan tulostimen yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen.
Windows®-käyttäjät voivat myös ladata Epson Remote Print Driver ‑ohjaimen ja lähettää asiakirjat tulostettavaksi suoraan
sovelluksesta. Toiminto toimii samalla tavalla kuin asiakirjan tulostaminen tietokoneesta, mutta voit lähettää asiakirjan minne
maailman kolkkaan tahansa lähimmän tulostimen asemesta. Scan-to-Cloud-toiminnon avulla voit tallentaa skannatut asiakirjat
suoraan haluamaasi pilvipalveluun.
Epson iPrint

Tiedostojen tulostus,
skannaus ja jakelu sinun
ehdoillasi

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

Sähköpostitulostus
sijainnista riippumatta

Tulosta kodin tai toimiston
ulkopuolella

Lataa ja jakele tiedostoja

Yhteensopivat palvelut9/10
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MUSTAVALKOISET
MONITOIMITULOSTIMET
TOIMISTOON

WorkForce AL-MX200 ‑sarja on tehokas mustavalkoinen
LED-tulostinsarja, joka sopii erittäin hyvin pienille työryhmille.
Tuotteet ovat edullisia, mutta niissä ei ole tingitty laadusta
ja kestävyydestä. Muita sarjaan sisältyviä tuotteita ovat
AL-M200DN, AL-M200DW ja AL-MX200DNF.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksi
- Tulostusnopeus 30 sivua minuutissa6
- Kaksipuolinen tulostus
- 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus

WorkForce AL-MX200 DWF

Paperinsyöttölaite

LCD
Näyttö

30

ppm

Tulostusnopeus

USB-liitäntä

Kaksipuolinen

MONITOIMIVÄRITULOSTIMET

Haastavien työryhmien tarpeisiin kehitetty AcuLaser CX37DN
‑sarja on suunniteltu täyttämään kaikki yrityksen tulostus-,
kopiointi-, skannaus- ja faksivaatimukset11. Kaikkiin
malleihin sisältyy vakiona automaattinen paperinsyöttölaite.
Työryhmät voivat myös parantaa tuottavuutta ja säästää
aikaa suurentamalla paperikapasiteettia valinnaisella
lisäpaperilokerolla. Muita sarjaan sisältyviä tuotteita ovat
AL-CX37DN, AL-CX37DTN ja AL-CX37DTNF.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tehokas värilasersarja, joka käsittää A4-tulostimen,
skannerin ja kopiokoneen
- Pienikokoinen, suunniteltu keskikokoisille ja suurille työryhmille
-	Erittäin kestävä: kuukausittainen tulostuskapasiteetti
jopa 120 000 sivua
- Suuri tulostusnopeus jopa 24 A4-sivua minuutissa6

AcuLaser CX37DNF

- Automaattinen paperinsyöttölaite
- Kaksipuolinen tulostus vakio-ominaisuutena
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Mustavalkoiset yksitoimiset
A4-tulostimet

WorkForce AL-M300D ‑sarja on yksi Epsonin
suorituskykyisimmistä ja luotettavimmista A4mustavalkotulostinsarjoista. Sen tulostuskapasiteetti on jopa
100 000 sivua, mikä on enemmän kuin millään muulla saman
luokan tulostimella. WorkForce AL-M300DN on tarkoitettu
hyvää tuottavuutta kaipaaville pienille työryhmille. Se tulostaa
luotettavasti ja tehokkaasti myös kaksipuolisesti, ja siinä on
Gigabit Ethernet9 -liitäntä. Muita sarjaan sisältyviä tuotteita
ovat AL-M300DTN ja AL-M300DT.
Tärkeimmät ominaisuudet

- Kestävä ja luotettava
- Tulostusnopeus jopa 35 sivua minuutissa
- Suuri paperikapasiteetti
WorkForce AL-M300DN

- Edulliset kokonaiskustannukset

Yksitoimintoiset A4väritulostimet pienille
työryhmille

Pienyritysten haastaviin ympäristöihin kehitetty
AcuLaser C2900N ‑sarja tehostaa organisaatioiden
toimintaa ja tuottaa ammattimaiset tulokset. Kaikki
tämän yksitoimintosarjan mallit pystyvät käsittelemään
suuretkin tulostustyöt nopeasti ja säilyttämään samalla
ammattilaistasoisen tarkkuuden sekä kuvien laadun. Muita
sarjaan sisältyviä tuotteita ovat C2900DN ja CX29NF.
Tärkeimmät ominaisuudet

- Tulostusnopeus 23 sivua minuutissa6
- Tulostustarkkuus 600 x 600 dpi
- Laadukkaat tulosteet ja upeat värit
-	Nopea käyttöönotto – ensimmäinen sivu tulostuu alle
15 sekunnissa

Epson AcuLaser C2900DN

Yksitoimintoiset A4väritulostimet suurille
työryhmille

WorkForce AL-C500DN ‑sarja tuottaa Epsonin
lasertulostimien monipuolisimman ja parhaan värintoiston.
Tämän edullisen tulostimen avulla yritykset voivat
helposti ja edullisesti tuottaa ammattilaislaatuisia
markkinointimateriaaleja ja upeita värillisiä asiakirjoja. Muita
sarjaan sisältyviä tuotteita ovat AL-C500DTN, AL-C500DHN ja
AL-C500DXN.
Tärkeimmät ominaisuudet

- 4 800 RiT ja monikuvatulostustekniikka
- 45 s/min6, kaksipuolinen tulostus ja 120 000 sivun kapasiteetti
- Tuota itse ammattitasoisia markkinointimateriaaleja
- Tulostustöiden järjestelytoiminto, yleinen tulostinohjain

WorkForce AL-C500DN
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Toimistotulostus
Epsonin tuotevalikoimassa on useita ratkaisuja toimistotulostukseen levyjen tuottamisesta
tarrojen valmistukseen. Olivat vaatimuksesi mitä tahansa, Epsonin tuotevalikoimasta löydät
varmasti sopivan ratkaisun.

Discproducer – Johtavia ratkaisuja julkaisuun ja arkistointiin
Jos sinun täytyy polttaa ja tulostaa ammattimaisten CD-, DVD- ja BD-levyjen
eriä, voit säästää aikaa, lisätä joustavuutta, parantaa turvallisuutta ja alentaa
kustannuksia käyttämällä Discproducer-sarjaamme. Laite tarjoaa
valokuvalaatuisen tulostuksen ja täysin ammattimaisen levyntuotannon yhdessä
näppärässä paketissa. Se soveltuu monentyyppisille organisaatioille ja yrityksille
sairaaloista ja toimistoista julkishallinnon laitoksiin ja itsenäisiin
monistuspalveluihin.

Matriisitulostus – pidä yritys liikkeellä
Kuten maailman johtavalta12 kaupallisiin tarkoituksiin, teollisuuteen, logistiikkaan ja
vastaanottotiskeille suunniteltujen matriisitulostimien valmistajalta voi odottaakin,
Epsonin mustesuihkutulostimet yhdistävät erinomaisen tulostuslaadun
kilpailukykyiseen hinnoitteluun. Sarjassa on sekä 9- että 24-neulaisia kapealla tai
leveällä telalla varustettuja tuotteita sekä tasoskannereita, jotka sopivat monenlaisiin
taustatoimintoihin. Itse asiassa esimerkiksi sekkien ja moniosaiselle paperille
tulostettavien asiakirjojen käsittelyssä iskutulostukselle ei yksinkertaisesti ole
vaihtoehtoa – ja Epsonin iskutulostusta parempaa ja kustannustehokkaampaa
ratkaisua on vaikea löytää.

Tarratulostimet – helppoutta organisaatioon
Epsonin LabelWorks-tarratulostimet tuottavat laadukkaita, edullisia tarroja
ja vähentävät samalla jätettä minimoimalla reunukset. Työskentelitpä sitten
myymälässä, varastossa, terveydenhuolto- tai opetusalalla tai itsenäisenä
palveluntarjoajana, Epsonin laajasta LabelWorks-valikoimasta löydät tuotteen,
joka täyttää tarpeesi ja tehostaa organisaatiosi toimintaa.
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ERIKOISTULOSTUS
Epson on kehittänyt edistyneitä ratkaisuja tietyille vertikaalisille markkinoille, kuten hotelli- ja ravintola-ala, opasteiden tuotanto,
vähittäismyynti sekä CAD.

Opasteet – Epsonin laatu, rajattomat vaihtoehdot
Kokemuksemme valokuvauksesta, taiteesta ja vedostuksesta on antanut meille
kyvyn hallita niin toistettavuutta kuin monimutkaisia värejäkin. Olemme jatkaneet
pitkää historiaamme tulevaisuuteen suunnittelemalla SureColorTM SC-S ‑sarjan,
joka tarjoaa opastealalle innovatiivisia ominaisuuksia ja laadukkaita kuvia niin
pienillä kokonaiskustannuksilla, että vastaavaa tarjousta on vaikea löytää.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/signbyepson.

Vähittäismyynti sekä hotelli- ja ravintola-ala – pidä toiminta ajan tasalla
Epson on Euroopan johtava POS-tulostinvalmistaja, jonka edistynyt
POS-tulostustekniikka on maailman joustavin, toimivin ja luotettavin vaihtoehto.
Siksi voimme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin yritysten vaatimuksiin. Oli
kyseessä sitten myymälä tai lentoyhtiö, markettiketju tai huoltoasema, tehokkaat
myymälätuotteemme antavat yritykselle kaiken, mitä se tarvitsee nopeisiin ja
tehokkaisiin kassatoimintoihin sekä asiakkaiden vaatimien palvelutasojen
toimittamiseen.
Nopeasta, älykkäästä kassa- ja luottokorttikuittien tulostuksesta kuittien,
tarkastuskorttien ja matkatavaralipukkeiden mobiilitulostukseen – tekniikkamme
auttaa sujuvoittamaan tapahtumaprosesseja ja vapauttamaan työntekijät
tekemään sitä, minkä he osaavat parhaiten: antamaan erinomaista
asiakaspalvelua.

CAD – tuottavuutta ilman kompromisseja
Olemme investoineet tutkimukseen ja kehitykseen voidaksemme luoda
ainutlaatuisen valikoiman ydintekniikoita sekä kaupalliseen että teollisuuden
tarpeisiin soveltuvaan digitaalitulostukseen. Hyödynsimme kehitystyömme
tuloksia suunnitellessamme CAD-suurkokotulostinten SureColor SC-T ‑sarjan.
Epsonin CAD-suurkokotulostimet ovat täydellinen ratkaisu sovelluksiin, joissa
nopeus ja taloudellisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Tällaisia sovelluksia ovat muun
muassa arkkitehtipiirustusten ja -suunnitelmien, karttojen, esitysten, julisteiden ja
sisätilojen opasteiden tulostus.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/cad
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Kirkkaimmat värit

Korkea tarkkuus

Johtava tekniikka

WUXGA

Powerful, high-quality images for professional presentat
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PROJEKTORIT
Markkinoilla on saatavana laaja valikoima yritysprojektoreita. Voidakseen säilyttää asemansa
markkinajohtajana yli vuosikymmenen ajan1 Epsonin on täytynyt kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
mukauttaa niitä täyttämään yritysmaailman muuttuvat olosuhteet ja vaatimukset. Tuloksena on joukko
tuotteita, jotka tunnetaan markkinoiden tehokkaimpina, joustavimpina ja kustannustehokkaimpina
ratkaisuina. Tarjoamme ratkaisuja moniin eri tarkoituksiin kokoushuoneiden projektoreista ja
esitysjärjestelmistä myynnin ammattilaisille tarkoitettuihin kannettaviin laitteisiin.

Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin

Me innovoimme, sinä hyödyt

Yritysten vaatimukset vaihtelevat huomattavasti.
Jotkin haluavat heijastaa laadukkaita kuvia suurissa,
kirkkaasti valaistuissa tiloissa, toiset taas tarvitsevat
pieniin kokoushuoneisiin sopivan tuotteen. Joillakin
asiakkailla ei ole tarvetta laajalle joukolle ominaisuuksia,
toiset sen sijaan tarvitsevat edistyneitä toimintoja,
kuten langatonta verkkokäyttöä tai mahdollisuutta
esittää mobiililaitteesta. Olivat tarpeesi ja budjettisi
millaiset tahansa, yhdestä voit olla varma: Epsonilla on
tarjota tuote, joka pystyy täyttämään ne täydellisesti ja
toimittamaan suorituskykyä, joka on tehnyt meistä
yritysprojektorien markkinajohtajan yli 11 vuoden ajan1.

Markkinajohtajaksi ei tulla – eikä siinä asemassa
pysytä – ilman innovaatiota. Onneksi innovaatio
on yksi vahvuuksistamme – kyky, joka on tuonut
meille maailmanlaajuista mainetta jo 40 vuoden
ajan. Tämä kyky ei näy missään yhtä hyvin
kuin ainutlaatuisessa tekniikassa, johon
projektorivalikoimamme menestys perustuu –
esimerkiksi yhteistyötä tukevissa
vuorovaikutteisissa 3D-projektoreissa sekä
uusissa, innovatiivisissa lampputekniikoissa,
jotka tuottavat korkeatasoisen kuvan pienillä
kustannuksilla ja energiankulutuksella.
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ASENNETTAVAT PROJEKTORIT

Tämä erityisesti keskikokoisiin ja suuriin kokoustiloihin
sopiva projektori takaa aiempaa terävämmät ja selkeämmät
esitykset. Epsonin EB-G6650WU ‑täysteräväpiirtoprojektorin
avulla tärkeiden esitysten värit näkyvät rikkaina ja kirkkaina
myös päivänvalossa. Tämä perustuu Epsonin 3LCDtekniikkaan, joka mahdollistaa 6 000 lumenin valkoisen ja
värillisen valon tehon sekä WUXGA-tarkkuuden. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat EB-G6450WU, EB-G6350, EB-G6250W,
EB-G6050W EB-G6900WU ja EB-G6800.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 6 000 lumenin valkoisen valon teho ja värivaloteho
- WUXGA-tarkkuus

Epson EB-G6650WU

- 3LCD-täysteräväpiirtotekniikka
- Kuusi keskenään vaihdettavaa linssiä
- Nopea asennus
-	Edistyneet ominaisuudet, kuten reunojen häivytys ja linssin
säätöalue
-	Geometrinen korjaustoiminto kaarevat pinnat ja nurkkaseinät
mukaan lukien14

ASENNETTAVAT
TÄYSTERÄVÄPIIRTOPROJEKTORIT

Epsonin 3LCD-projektoritekniikka sekä yhtä suuri valkoisen
ja värillisen valon teho (4 500 lumenia) tuottavat realistiset,
vivahteikkaat värit tärkeisiin esityksiin. Myöskään erilaiset
valaistusolosuhteet eivät vaikuta esitystesi laatuun. Epsonin
EB-4950WU-projektori on helppo ja nopea asentaa, ja sitä on
myös helppo käyttää. Muita sarjaan sisältyviä tuotteita ovat
EB-4850WU, EB-4750W, EB-4650 ja EB-4550.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 4 500 lumenin valkoisen valon teho ja värivaloteho
- WUXGA-tarkkuus
- Erinomainen kuvanlaatu Epsonin 3LCD-tekniikalla

Epson EB-4950WU

- Monipuoliset liitäntäominaisuudet
- Objektiivin vaaka- ja pystysiirto helpottaa asennusta
- Laajakuvazoomilinssi, jossa 1,8-kertainen suurennus
-	Edistyneet ominaisuudet, kuten näytön jakaminen sekä
Easy MP ‑ohjelmiston verkko- ja ohjelmisto-ominaisuudet

INTERAKTIIVISET KOKOUSTILOJEN
PROJEKTORIT

Epsonin uuden, vuorovaikutteisen EB-1410Wi-projektorisarjan
ansiosta yksi ja sama laite suoriutuu kolmen tai neljän laitteen
tehtävistä. Tämä 3 100 lumenin malli yhdistää erittäin lyhyen
heijastusetäisyyden projektorien, interaktiivisten taulujen ja
paperifläppitaulujen ominaisuudet yhteen monikäyttöiseen
järjestelmään, joka soveltuu täydellisesti nykypäivän
työympäristöön. Helppokäyttöisessä EB-1410Wi-mallissa
on intuitiivinen näyttötyökalupalkki sekä monipuoliset
esitystoiminnot. Sarja sisältää myös EB-1400Wi-mallin.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 3 100 lumenin valkoisen valon teho ja värivaloteho
- Integroitu monitoimilaite
-	Ohjaa hiiren avulla tai lisää heijastettuun kuvaan huomautuksia
kahdella vuorovaikutteisella kynällä
-	Jaa sisältöä ja tallenna, muokkaa, tulosta tai lähetä sähköpostia

Epson EB-1410Wi

suoraan projektorista
-	Edistyneet ominaisuudet, kuten näytön jakaminen ja sisällön
näyttäminen mobiililaitteista, tukevat yhteistyötä
- Kustannustehokas ja helppo asentaa – käyttökoulutusta ei tarvita
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suurten KOKOUSTILOJEN
PROJEKTORIT

Edullinen, pienikokoinen ja helposti määritettävä monipuolinen
laite, joka on täydellinen valinta yrityskäyttöön – EB-1945W
tarjoaa hyvän yhdistelmän laatua ja ominaisuuksia edulliseen
hintaan. Muita sarjaan sisältyviä tuotteita ovat EB-1965,
EB-1960, EB-1955, EB-1950, EB-1940W ja EB-1930.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 4 200 lumenin valkoisen valon ja värivalon teho
- WXGA-tarkkuus tuottaa optimaalisen kuvanlaadun
- HDMI-tulo

Epson EB-1945W

- 1,6-kertainen optinen zoomaus
-	Edistyneet ominaisuudet, kuten näytön jakaminen sekä
Easy MP ‑ohjelmiston verkko- ja ohjelmisto-ominaisuudet
- Kiinteä lähiverkkoyhteys/Wi-Fi-yhteys

PIENTEN KOKOUSTILOJEN
PROJEKTORIT

Tällä tuotesarjalla on hyvin alhaiset kokonaiskustannukset.
Siitä huolimatta sarjan projektorit sisältävät näppäriä
ominaisuuksia, joita näkyy yleensä vain kalliimmissa
malleissa. Nämä vaativiin esityksiin suunnitellut laitteet ovat
myös kevyitä ja niin helposti kannettavia, että ne on helppo
siirtää ja asentaa mihin tahansa huoneeseen. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat EB-98, EB-945, EB-965 ja EB-955W.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 3 000 lumenin valkoisen valon teho ja värivaloteho
- Jopa WXGA-tarkkuus tuottaa optimaalisen kuvanlaadun

Epson EB-955W

- Kontrastisuhde 10 000:1
- HDMI-tulo
- 1,6-kertainen optinen zoomaus18
- Automaattinen pystysuuntainen trapetsikorjaus
- Kiinteä lähiverkkoyhteys ja valinnainen Wi-Fi-yhteys
- Vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liukusäädin

PÖYTÄPROJEKTORIT

Lisää kokouksen kiinnostavuutta älykkäillä projektoreilla,
jotka välittävät viestisi tuottamalla selkeän, kirkkaan ja
luonnollisen kuvan myös valoisassa tilassa. Muita sarjaan
sisältyviä tuotteita ovat EB-S18, EB-X18, EB-W18 ja EB-X24.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 3 000 lumenin valkoisen valon teho ja värivaloteho
- WXGA-tarkkuus tuottaa optimaalisen kuvanlaadun
- Kontrastisuhde 10 000:1

Epson EB-X18

- HDMI-tulo
- 1,2-kertainen optinen zoomaus
- Automaattinen pystysuuntainen trapetsikorjaus
- Vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liukusäädin
- Valinnainen Wi-Fi-yhteys
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PROJEKTORITEKNIIKKA
Epsonin projektorit ovat mullistava yhdistelmä suorituskykyä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden avulla voit
heijastaa upean kuvan ja lisätä esityksesi tehoa. Seuraavassa on yleiskuvaus jostakin käyttämistämme tekniikoista9.

Kirkkaimmat värit

Korkea värivaloteho tarkoittaa, että kaikki näkyy kirkkaana
Monet valmistajat ilmoittavat vain projektoriensa valkoisen valon
tehon, mutta projektorin laadun kokonaiskuvan saamiseksi on
huomioitava myös värivaloteho (CLO).

13

Värivaloteho mittaa projektorin punaisen, vihreän ja sinisen valon
kirkkautta, ja se voi usein olla huomattavasti pienempi kuin ilmoitettu
valkoisen valon teho. Tässä tapauksessa kuvat voivat näyttää
tummilta.
Epsonin projektoreissa käytetään 3LCD-tekniikkaa, joka tuottaa yhtä
suuren valkoisen ja värillisen valon tehon, jolloin kuva on yhtenäisen
kirkas ja luonnollinen ja vivahteikkaat värit kolme kertaa kirkkaampia
kuin yksisiruisissa DLP-projektoreissa. Siksi Epsonin projektorit ovat
kirkkaampi ja parempi valinta yrityksellesi.

3LCD

Upeat still-kuvat ja liikkuva kuva
Epson 3LCD -tekniikka on jokaisen Epson-projektorin ytimessä.
Tämä Epsonin kehittämä tekniikka tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen
kuvan, pehmeän ja luonnollisen värintoiston sekä upeat harmaasävyt.
Lisätietoja on osoitteessa www.3lcd.com

Yksipaneelijärjestelmä.12

Epson 3LCD -tekniikka.12

Reunojen häivytys

Saumattomat panoraamakuvat
Reunojen häivytys helpottaa heijastamista usealle näytölle ja
saumattomien panoraamakuvien aikaansaamista. Voit pinota jopa
neljä projektoria vaakasuunnassa ja jopa kaksi projektoria
pystysuunnassa. Näin voit luoda yksittäisen valtavan kuvan, joka on
yhdistetty täysin saumattomasti siten, että yksittäisten kuvien
yhdistämiskohtia ei voi havaita.
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Geometriset korjaukset

Kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa
Heijasta kuvia kaareville pinnoille tai kahdelle vierekkäiselle
seinälle ilman vääristymiä. Kaarevien pintojen ja nurkkaseinien
kuvankorjaustoiminnot säätävät heijastettua kuvaa korjaten virheet,
jotka syntyvät heijastettaessa kuvia kaarevalle pinnalle tai huoneen
nurkkaan. Tästä ominaisuudesta on hyötyä hyvin suurissa tai luovissa
asennuksissa.
Voit varmistaa täydellisen kuvan joka kerta kaarikorjauksen avulla.
Tämä toiminto muokkaa näytön jokaisen osan epäsäännöllisiä kohtia
ja korjaa kaikkia projisoidun kuvan neljää reunaa. Näin mikään osa ei
näytä kaarevalta tai tynnyrin muotoiselta seinän tai valkokankaan
epätasaisuuden vuoksi. Lisäksi pistekorjaus säätää kaikkia kuvan
sisäisiä epätasaisia kohtia.

EasyMP

Edistyneet verkko- ja ohjelmisto-ominaisuudet
Network Monitor – Tämän ohjelmiston avulla voit ohjata
jopa 1 092 projektoria ja tarkistaa niiden tilat, hallita niitä
etäkoneelta ja kytkeä ne ajastetusti päälle tai pois verkon kautta.
Network Projection – Mahdollistaa kuvien ja esitysten suoran
lähettämisen samanaikaisesti jopa neljään projektoriin joko kiinteän
tai langattoman verkon kautta.
Multi-PC Projection – Toiminnon avulla jopa 16 tai 32 käyttäjää
(mallista riippuen) voi muodostaa yhteyden samaan projektoriin,
joka voi heijastaa jopa neljän käyttäjän näytöt yhtä aikaa.
Esitys ilman tietokonetta – Tämän toiminnon avulla voit näyttää
kuvia ja diaesityksiä suoraan USB-muistitikusta ilman tietokonetta.
Joissakin malleissa on myös Slide Converter ‑ohjelmisto, joka
mahdollistaa PowerPoint-esitysten optimaalisen toiston. Uusimmissa
malleissa on myös PDF-tiedostojen ja MPEG-videoiden tuki.

Epson iProjection

Esitys kädessä pidettävästä laitteesta
iProjection on helppokäyttöinen mobiiliheijastussovellus iPod touch-,
iPhone- ja iPad-laitteisiin15. Epson iProjectionin avulla voit heijastaa
iOS-laitteisiin tallennettuja kuvia ja tiedostoja helposti Epsonin
projektorilla, jossa on verkkokäyttöominaisuus. Sovelluksen voi
ladata maksutta iTunes App Storesta. iProjection on nyt saatavana
myös AndroidTM16 ‑laitteisiin, joissa on Android 2.3 tai uudempi
käyttöjärjestelmä. Voit ladata sovelluksen maksutta Google Playstä.
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SKANNERIT
Asiakirjanhallintajärjestelmät
Digitaalisella aikakaudella kaikenkokoiset ja ‑tyyppiset organisaatiot hyödyntävät
digitoinnin monia mahdollisuuksia. Tällaisia mahdollisuuksia ovat muun muassa
tehokkuuden ja tuottavuuden paraneminen sekä kustannusten aleneminen
liitettäessä paperittomat asiakirjat yrityksen työnkulkuihin. Kun otetaan vielä
huomioon paperipohjaisiin järjestelmiin liittyvä hiilijalanjälki, ei ole ihme,
että tietokonepohjaiset asiakirjanhallintajärjestelmät ovat nykypäivän
yritysmaailmassa jo enemmän sääntö kuin poikkeus.

Nopeaa tuottoa kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla
Kun haluat digitoida paperiasiakirjoja,
tarvitset tietysti jotain, millä ne
digitoidaan. Tässä skannerit astuvat
kuvaan mukaan, ja Epsonilla
on yksi alan kattavimmista,
kustannustehokkaimmista ja
helpoimmin määritettävistä
skannerivalikoimista. Lisäksi olemme
kehittäneet erityisen maksuttoman

ohjelmiston, joka on suunniteltu
toimimaan saumattomasti laitteittemme
kanssa ja auttaa saamaan parhaan
mahdollisen hyödyn jokaisesta
tuotteesta. Yhdessä skannerit ja
ohjelmisto muodostavat tehokkaan,
joustavan ja helppokäyttöisen
asiakirjojen digitointiratkaisun, joka tuo
nopeasti tuottoa investoinneille.

Nopea

Monipuolinen

Jopa A3
Jopa 70 sivua minuutissa
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Pikaskannauksesta matkan varrella suurien
erien skannaukseen

ASIAKIRJOJEN
DIGITOINTIRATKAISUT
Tiedämme, että kaikenkokoiset yritykset ovat
huomaamassa, että asiakirjanhallintajärjestelmät ovat
paras tapa integroida paperiasiakirjoja työnkulkuihin.
Epson auttaa yrityksiä lisäämään liiketoimintansa
tuottavuutta tarjoamalla niiden käyttöön oman
ohjelmistopakettinsa, jonka voi ladata maksutta.
Document Capture Pro ja Document Capture Pro Server
ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti käytettävien
asiakirjojen hallintajärjestelmien ja pilvivarastojen kanssa,
ja ne tarjoavat monipuoliset käyttömahdollisuudet
yrityksille, joiden tarvitsee digitoida paperiasiakirjoja.

Document Capture Pro
Työasemaversiota voidaan käyttää monella
eri tavalla yhdessä Epsonin yritysskannerien
kanssa. Kirjeiden, sopimusten tai
tilauslomakkeiden käsittelyyn sopivasta
suorituskykyisestä WorkForce DS-510
‑sarjasta erittäin nopeisiin, A3- ja
A4-kokoisille asiakirjoille soveltuviin
WorkForce DS ‑tasoskannereihin – Epsonin
tuotteet ovat täydellinen ratkaisu useiden
sivujen ja suurien paperierien muuntamiseen
sähköiseen muotoon.
Document Capture Pro on yhteensopiva
myös seuraavien WorkForce Pro
-monitoimitulostinten kanssa: WorkForce
Pro WP-4595 DNF, WorkForce Pro
WP-4525 DNF ja WorkForce Pro
WP-4515 DN. Document Capture Pro
tarjoaa asiakirjojen hallintaratkaisun
yrityskäyttöön ja soveltuu ihanteellisesti
moderniin toimistoon.

Käyttäjät eivät tarvitse erityistä koulutusta
– Document Capture Pro -ohjelmiston
työasema- ja palvelinversioissa on
intuitiivinen käyttöliittymä, jonka käytön oppii
nopeasti. Ohjelmisto sisältää kehittyneet
kuvankäsittelyominaisuudet ja tukee kaikkia
yleisiä tiedostomuotoja, kuten BMP-,
JPEG-, TIFF-, PDF- ja PDF/A-tiedostoja.

Nämä monipuoliset asiakirjojen
digitointiratkaisut sopivat kaikille aloittelijoista
edistyneisiin käyttäjiin. Ne sisältävät useita
skannaustoimintoja, kuten Scan-to-Cloud-,
skannaus FTP:lle- ja skannaus Microsoft
SharePointiin® ‑toiminnot. Lisäksi ne tukevat
erien erottelua, viivakoodien tunnistusta
sekä alueellista tekstintunnistusta.

Document Capture Pro Server
Document Capture Pro Server on ratkaisu
yrityksille, jotka haluavat hyödyntää
monipuolisia push-scan-toimintoja ja muita
Document Capture Pro ‑ohjelmiston
toimintoja yhteiskäyttöisissä laitteissaan
asentamatta ohjelmistoja yksittäisiin
tietokoneisiin.

Lisätietoja on osoitteessa
www.epson.eu/documentcapturepro
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A3-TASOSKANNAUS

Tämä A3-skanneri soveltuu erityisesti yrityksille, joilla
on suuret skannaustarpeet. Se sisältää Epsonin sisäisen
verkkoliitäntäpaneelin, jonka avulla useat käyttäjät voivat
käyttää skanneria samanaikaisesti. WorkForce DS-70000N
mahdollistaa asiakirjojen laadukkaan ja luotettavan
skannauksen, muuntamisen ja jakelun asiakirjojen
hallintajärjestelmissä. Sarja sisältää lisäksi runsaasti
erilaisia toimintoja tarjoavat WorkForce DS-50000- ja
DS-60000-skannerit.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 70 sivua tai 140 kuvaa minuutissa
- 200 sivun automaattinen paperinsyöttölaite

WorkForce DS-70000N

- Kaksipuolisskannaus yhdellä syötöllä
- Ultraääneen perustuva tukostunnistin
- Verkko-ominaisuudet ja push-scan-toiminto18

Skannaa PDF:ään

Automaattinen

ABBYY FineReader

paperinsyöttölaite

600
Resolution

VERKKO

A4-TASOSKANNAUS

PARAS TARKKUUS

Tämä luotettava asiakirjaskanneri on suunniteltu
integroitumaan saumattomasti asiakirjojen
hallintajärjestelmiin, ja sillä voidaan käsitellä nopeasti
ja tehokkaasti suuri määrä asiakirjoja kerralla. Epson
WorkForce DS-7500 pystyy käsittelemään suuret asiakirjaerät
kerralla, nopeasti ja tehokkaasti. Sarja sisältää myös
WorkForce DS-5500- ja DS-6500-skannerit.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 40 sivua tai 80 kuvaa minuutissa
- 100 sivun automaattinen paperinsyöttölaite
-	High-speed USB 2.0 ‑liitäntä tai verkkoliitäntä ja push-scan-

WorkForce DS-7500

ominaisuudet18
- Ultraääneen perustuva tukostunnistin
- Verkkovalmius ja valinnainen verkkoliitäntäpaneeli
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A4-ARKINSYÖTTÖSKANNAUS

Tämä skannerisarja sisältää laajan valikoiman ominaisuuksia
ja tarjoaa täydellisen asiakirjankäsittelyratkaisun haastaviin
yritysympäristöihin. Käytetty skannaustekniikka mahdollistaa
kahden sivun samanaikaisen skannauksen, ja 50 arkin
automaattinen paperinsyöttölaite tekee työstä kuin työstä
kevyen. Luotettavuutta lisää vielä ultraäänianturi, joka
havaitsee paperitukokset ja helpottaa niiden poistamista.
WorkForce DS-510 ‑sarjassa voi käyttää Document
Capture Pro ‑ohjelmistoa, joka sisältää edistyneitä asiakirjan
kuvankäsittelyominaisuuksia ja mahdollistaa helpon
integroinnin asiakirjanhallintajärjestelmiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 26 sivua tai 52 kuvaa minuutissa
- Kaksipuolinen skannaus
- 50 sivun automaattinen paperinsyöttölaite

WorkForce DS-510 -sarja

- Ultraäänitunnistin tekee käytöstä tehokasta
- USB 2.0 tai verkkoliitäntä WorkForce DS-510N ‑mallissa

HENKILÖKOHTAISET A4-SKANNERIT

Tämä asiakirjojen tasoskanneri on helppo ja edullinen
tapa tyhjentää työpöytä papereista ja tiedostoista.
Epson GT-1500 on täydellinen valinta digitointiin kirjeistä ja
laskuista valokuviin ja lehtiin. Voit siirtää skannatut asiakirjat
tietokoneeseesi yhdellä painikkeen painalluksella.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Edistyneet kuvankäsittelyominaisuudet
- Monipuolinen ja helppokäyttöinen

Epson GT-1500

- Event Manager ‑ohjelmistopaketti
- 40 sivun automaattinen paperinsyöttölaite
- Energiaa säästävä ReadyScan LED ‑tekniikka

KANNETTAVAT A4-SKANNERIT

Kannettava WorkForce DS-30 ‑skanneri on täydellinen
valinta A4-asiakirjojen helppoon ja tehokkaaseen
hallintaan toimiston ulkopuolella. Epson DS-30 selviytyy
vaivatta paperiasiakirjojen, esimerkiksi käyntikorttien
ja allekirjoitettujen lomakkeiden, skannauksesta ja
tallennuksesta missä ja milloin vain.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Erittäin pieni koko (276 x 50 x 36,5 mm)
- Vain 325 g

WorkForce DS-30

- Toimii USB-yhteyden kautta
- Skannaustarkkuus 600 dpi
- Intuitiivinen käyttöliittymä
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KESTÄVÄ KEHITYS ENNEN
KAIKKEA
Uskomme tulevaisuuden suunnittelun vaativan vahvaa sitoutumista ympäristöasioihin.
Siksi pyrimme luomaan innovatiivisia tuotteita, jotka ovat luotettavia, kierrätettäviä ja
energiatehokkaita – parempia tuotteita, jotka käyttävät vähemmän resursseja.
Ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen loppuminen ovat tällä hetkellä vakavimmat uhat,
jotka meitä kohtaavat. Epsonin tavoitteena on vähentää kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme
hiilidioksidipäästöjä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä sekä mukauttaa
valmistusprosessimme käyttämään kierrätettyjä resursseja.

Tähänastiset ympäristösaavutukset:
-	Yrityskäyttöön tarkoitetut mustesuihkutulostimemme kuluttavat 80 prosenttia vähemmän sähköä kuin kilpailevat lasertulostimet ja
vähentävät näin ympäristövaikutuksia merkittävästi2.
- Saavuta jopa 30 prosentin paperinsäästöt ja valitse maailman ensimmäinen Energy Star ‑hyväksytty lämpökuittitulostin Epson TM-T88V.
-	Epsonin pitkäikäinen Micro Piezo -tulostuspää käyttää musteen tehokkaasti, kuluttaa aiempaa vähemmän paperia ja pidentää tuotteiden
käyttöikää.
-	Kaikki Epsonin skannerit käyttävät Epson ReadyScan LED ‑tekniikkaa, jonka ansiosta lämpenemisaikaa ei ole. Lisäksi tekniikka pienentää
virrankulutusta ja alentaa kustannuksia.

Ympäristötavoitteet 2015
- Tärkeimpien tuotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 50 prosentilla koko elinkaaren aikana.
- Kierrätettävien tuotteiden sarjamme laajentaminen.
- Edistyneiden tekniikkojemme ympäristöystävällisten sovellusten kehittäminen.
- Ympäristöä kunnioittavan yhteisön vaaliminen.

Yrityskäyttöön tarkoitetuilla
mustesuihkutulostimilla on

Säästä jopa

alhaisempi energiankulutus
kilpaileviin värilasertulostimiin
verrattuna2

paperia TM-T88Vlämpökuittitulostimella

80 % 30 %
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VARMUUTTA
YRITYKSELLESI
Kaikki Epsonin tuotteet käyvät läpi tiukat testit ennen julkaisua, ja
sitoutuminen hyvään suorituskykyyn ulottuu paljon tehdashalleja
laajemmalle. Pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset
ja tarjoamme vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua.
Tarjoamme vakiopalveluna koko elinkaaren pituista teknistä apua
asiakaspalvelupisteissämme eri puolilla Eurooppaa. Lisäpalveluohjelmat
kattavat kaikki erityisvaatimukset. Epsonin laaja palveluinfrastruktuuri ja
asiantuntevat huoltokumppanit varmistavat, että saat alan parasta palvelua
valitsitpa minkä ohjelman tahansa.

Asiakaspalvelu
Paikallisella kielellä toimivat
tukipuhelimemme ja sähköpostipalvelumme
antavat alan johtavaa asiakaspalvelua ja
tukea. Erilliset linjat ammattilaisille ja
yritysasiakkaille tuotteen ja markkina-alueen
mukaan jaettuna varmistavat nopean ja
oikean tasoisen palvelun. Lisäresursseja –
usein esitettyjä kysymyksiä sekä Epsonin
tuotteiden uusimmat ohjaimet ja ohjelmistot
– ovat saatavana Web-sivustossamme.
Epson CoverPlus
Laajennettu Epson CoverPlus ‑takuu on
yksinkertainen ja helppo tapa laajentaa
vakiotakuu jopa kolmen vuoden takuuksi,
joka tarjoaa entistä enemmän mielenrauhaa.

Räätälöity tarpeisiisi
Epsonin tuotevalikoima on erittäin laaja,
joten muokkaamme takuun vastaamaan
juuri sinun tarpeitasi:
- Takuu paikan päällä
- Nouto, korjaus, palautus
- Toimitus huoltoon
- Vaihto
-	Suunnittelu – voimme suunnitella
vaatimuksiasi vastaavan palvelutarjouksen

tarvitset pitääksesi laitteesi huippukunnossa,
mukaan lukien:
- Ilmaisia neuvoja
- Korkeasti koulutetut mekaanikot
- Nopea korjaus paikan päällä tai
vaihtopalvelu pikalähetyksenä
- Kattava valikoima alkuperäisiä
Epson-musteita, papereita ja lisävarusteita
- Tyhjien Epson-mustepatruunoiden
kierrättäminen

Koko Euroopan kattava kokeneiden
huoltotiimien verkosto tuottaa kaikki
palvelumme henkilökohtaisesti.

MITEN EPSON EXPRESS
‑PALVELUPISTEET TOIMIVAT
Jos tuotteessasi on ongelma, tuo se
lähimpään Epson Express
-palvelupisteeseen mustepatruunat
asennettuna. Ota ostotodistus ja takuutiedot
mukaasi. Epson Express -palvelukeskuksen
sertifioitu henkilökunta löytää ratkaisun
ongelmaasi.

Epson Express ja paikalliset
palvelukeskukset
Epson Express -palvelukeskuksien ansiosta
tuotteiden optimaalisen toiminnan
varmistaminen on nyt helpompaa kuin
koskaan ennen. Palvelukeskuksesta löydät
Epson-musteet ja paperit, saat apua
ongelmatilanteissa, vianmäärityksessä ja
huollatat laitteesi. Meiltä löydät kaiken mitä

Saat lisätietoja alueellasi käytettävissä
olevista palveluvaihtoehdoista Epsonin
sivuston tukiosassa osoitteessa
www.epson.fi
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1. Futuresource Consulting Limitedin tekemä tutkimus 2001–2012.
2. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.
3. Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712 -standardiin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee
tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.epson.eu/pageyield.
4. Edellä esitetty määrä on tulostettujen numeroiden summittainen määrä ISO/IEC 24711 testeissä, kun käytetään
oletustilaa ja yksipuolista jatkuvaa tulostusta sekä ISO/IEC 19752 -standardin mukaista mustavalkoista testikuviota.
5. Epson iPrint edellyttää langatonta yhteyttä. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver ja Epson Scan-to-Cloud
edellyttävät Internet-yhteyttä. Lisätietoja sekä luettelo tuetuista kielistä ja laitteista on osoitteessa
www.epsonconnect.eu.
6. Määritetty ISO/IEC 24734 ‑standardin mukaisesti: ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen
ja kaksipuolinen). Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/testing.
7. Alle kaksi vuotta vanhat mallit. Epson Print & Save ‑palvelu vaihtelee uuden laitteen mukana hankittujen palvelujen
mukaan.
8. Säästöt listahintaan nähden, kun tarvikkeet ja takuu hankitaan erikseen.
9. AirPrint-yhteensopivat tulostimet tukevat iPadia (kaikkia malleja), iPhonea (3GS:ää ja uudempia malleja) sekä iPod
touchia (3. sukupolvea tai uudempia malleja), joissa käytetään iOS-käyttöjärjestelmän uusinta versiota. AirPrint ja
AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
10. Google Cloud Print ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
11. Faksitoiminto on käytettävissä vain malleissa AL-CX37DNF ja AL-CX37DTNF.
12. Maailmanlaajuinen myyntivolyymi, IDC.
13. Verrattuna johtaviin yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettuihin 1-paneelisiin DLP-projektoreihin NPD:n
antamien tietojen mukaan ajanjaksolla heinäkuusta 2011 kesäkuuhun 2012. Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu
IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
www.epson.fi/clo.
14. Vain malleissa Epson EB-G6800 ja EB-G6900WU
15. Edellyttää Epson iProjection ‑sovellusta. iPod touch, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
16. Android on Google Inc:n tavaramerkki.
17. Valinnainen verkkoliitäntäpaneeli.
18. Paitsi mallissa EB-98 1,2-kertainen zoomaus.
Adobe ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity merkki. Windows ja SharePoint ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden
paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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