EPSON-PRODUCTEN VOOR BEDRIJVEN

Technologie
die bedrijven
vooruit helpt

ENGINEERED
FOR BUSINESS
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EEN GESCHIEDENIS VOL INNOVATIE
Epson is een wereldleider op het gebied van beeldvorming die zich al meer dan 40 jaar
inspant om de visie van klanten, van microbedrijven tot de grootste multinationals,
wereldwijd te overtreffen met zijn innovatieve, compacte en energiebesparende
technologieën. Elke dag investeren we $ 1,75 miljoen in onderzoek en ontwikkeling
en dienen we 13 nieuwe patenten in, met als doel de technologie van morgen
vandaag al te ontwikkelen.

Miljoenen gebruikers wereldwijd
vertrouwen op de nauwkeurige
technologieën van Epson, met een
productaanbod dat inkjet-, laser-,
thermische en matrixprinters omvat,
evenals 3LCD-projectoren en scanners.

De Epson-groep, geleid door het in Japan
gevestigde Seiko Epson Corporation, telt
wereldwijd meer dan 81.000 werknemers
in 97 bedrijven, en is trots op zijn continue
bijdrage aan het milieu in het algemeen
en de gemeenschappen waarin de
groep actief is.

1973 

Eerste digitale
horloge
Seiko maakt het eerste
digitale kwartshorloge
ter wereld met een LCD
met zes cijfers.

1964 

Timer voor de Olympische
Spelen van Tokio
Seiko levert uiterst nauwkeurige
kwartschronometers en
timers met printers voor de
Olympische Spelen van Tokio.

Jaren '60

Jaren '70

Jaren '80

1956 

Seiko Marvel
Het eerste originele
mechanische horloge van Seiko,
dat de basis vormde van de
Seiko-horlogedivisie.

1968 

Eerste digitale miniprinter
's Werelds eerste en kleinste
digitale printer, EP-101, de
oervader van Epson.
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1977 

Eerste
administratiecomputer
De eerste
toegewijde
administratiecomputer met
de merknaam
Epson,
Epson EX-1.

1982

Eerste handheld-computer
Epson introduceert 's
werelds eerste handheldcomputer, de Epson HX-20.

2005 

Energiebesparing
Epson introduceert de E-TORL-lamp,
de eerste energiezuinige lamp voor
projectoren.

1989
1982 

Eerste tv-horloge
's Werelds eerste
televisiehorloge, met
een actief matrix-LCD.

De eerste 3LCD-projector
voor Europa
Epson introduceert de VP-100,
de eerste 3LCD-projector in
Europa.

Jaren '90

Jaren '00

1984 

2011

Eerste commerciële inkjetprinter
Epson introduceert zijn eerste
commerciële inkjetprinter, de
Epson SQ-2000.

's Werelds eerste transparante
en mobiele multimediabril
Epson introduceert Moverio, de
vernieuwende, draagbare bril.

2012

SureColor SC-F-reeks
Epson introduceert de
SureColor SC-F-reeks
kleursublimatieprinters.

1994 

's Werelds eerste kleureninkjetprinter
Epson introduceert de Stylus-kleurenprinter, 's
werelds eerste kleureninkjetprinter van 720 dpi.

2011 

Bekroonde reeks
inkjetprinters
Epson introduceert de
bekroonde WorkForce Proprinterreeks.
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Wereldwijd partner
van bedrijven
Visie. Prestaties. Kwaliteit.
Drie woorden die de basis vormen van het succes van Epson in de afgelopen bijna veertig jaar. Omdat we weten waaraan
bedrijven behoefte hebben en voortdurend producten hebben ontwikkeld die aan deze behoeften voldoen, worden we
nu wereldwijd erkend als een waardevolle partner van bedrijven. We helpen bedrijven van elke omvang om succes te behalen,
en behouden, op de dynamische en concurrerende markt van vandaag.
Wij zijn een van 's werelds toonaangevende printerfabrikanten en ons nieuwste zakelijke productaanbod omvat de
meest geavanceerde maar betaalbare beeldtechnologieën, variërend van printers tot projectoren en scanners.

AFDRUKKEN
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PROJECTEREN

Inkjet-, laser- en alles-in-éénprinters voor bedrijven

Interactieve installatieprojectoren voor
vergaderruimten en mobiel gebruik

Verhoog productiviteit en efficiëntie met dubbelzijdig
afdrukken met hoge snelheden, of haal nog meer uit
uw investering met een veelzijdige 4-in-1. Kies uit het
uitgebreide Epson-assortiment van printers met één
of meerdere functies die aan de behoeften van elke
bedrijf voldoen. Want wat u ook nodig hebt, wij
hebben het ideale product voor u.

Geef vol vertrouwen hoogwaardige, professionele
presentaties; op kantoor, in de bestuurskamer of
in de aula. Hoe groot of klein uw projectievereisten
ook zijn, u vindt altijd het apparaat dat ideaal is
voor de taak in ons uitgebreide aanbod aan
bedrijfsprojectoren. Daarom zijn we al
sinds 2001 wereldwijd nummer één op
het gebied van projectoren1.

- Hoogwaardig afdrukken voor bedrijven
-	Oplossingen voor grote netwerken tot gebruik
op persoonlijke desktops
- Betrouwbaar, duurzaam en eenvoudig in onderhoud
- Eenvoudig te integreren in alle kantoorworkflows
- Zwart-wit-, kleuren- en alles-in-één-modellen

-	Maak uw keuze: van zeer mobiele en draagbare
modellen tot installatiemodellen
-	Presentaties zonder pc via het netwerk of een
draadloze verbinding
-	Eenvoudig in te stellen en makkelijk te bedienen
-	Geprojecteerd beeld tot maximaal 300 inch
-	Betrouwbaar, duurzaam en veilig

SCANNEN

Documentscanners met hoge snelheid
Maak papieren archieven overbodig met digitale
opslag. Met de zakelijke scanners van Epson is het
vastleggen van papieren documenten die kunnen
worden geïntegreerd in een elektronisch
documentbeheersysteem kinderlijk eenvoudig.
Onze producten, van flatbedscanners tot scanners
met losse papierinvoer, tot maximaal A3-formaat, zijn
allemaal ontworpen om de productiviteit moeiteloos
te verhogen met de allernieuwste beeldtechnologie.
-	Gescande documenten vastleggen, converteren,
opslaan en distribueren
- Krachtige meegeleverde software
- Netwerkmodellen voor eenvoudig delen
- Scan alles, van visitekaartjes tot A3-documenten
- Razendsnel en gebruiksvriendelijk
- Gestroomlijnd ontwerp geschikt voor elk kantoor
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Snel

Voordelig

50% 80%

Sneller dan
Kosten per pagina
kleurenlaserprinters tot 50% lager dan bij
van de concurrentie2 kleurenlaserprinters
van de concurrentie2

6

Milieuvriendelijk

80% lager
stroomverbruik
dan bij
kleurenlaserprinters
van de concurrentie2

Andrew Musetti,
Hoofd van IT en bedrijfsanalyse,
Karali - Burger King-franchisehouder

De besparingen in kosten per pagina
en stroomverbruik hebben me absoluut
overtuigd. De mogelijkheden om het aantal
bladen te verhogen dat per inktpatroon kan
worden geproduceerd, heeft ons bedrijf een
groot financieel voordeel opgeleverd.
Lucy Cohen, medeoprichter en
commercieel directeur van Mazuma

“

“

“

“

Het grootste voordeel
van de printers is dat de
totale gebruikskosten per
jaar 70 procent lager liggen
vergeleken met de vorige
oplossing.

PRINTERS VOOR BEDRIJVEN
Als het op printen aankomt, heeft Epson een naam die ongeëvenaard is. Waarom? Omdat we weten met
welke zakelijke uitdagingen u te maken hebt en we een unieke suite met producten hebben ontwikkeld
die deze aankunnen. Onze printerreeks heeft zich decennialang ontwikkeld en is nu perfect afgestemd
op de behoeften van zakelijke omgevingen. We bieden de ideale oplossing voor elke specifieke vereiste.
Of de nadruk voor u nu ligt op snelheid of betrouwbaarheid, zuinigheid of het milieu, u zult ontdekken dat
wij een oplossing bieden die andere fabrikanten niet kunnen evenaren.

WorkForce: degelijke en
betrouwbare apparaten

AcuLasers: ongeëvenaarde
technologie en prestaties

Neem nu onze zakelijke inkjetprinters.
De inkjettechnologie levert steeds betere
prestaties en wordt nog steeds populairder;
deze kan echte voordelen bieden ten opzichte
van vergelijkbare laseroplossingen.
Vandaag de dag geeft Epson de toon aan met
een aanbod aan inkjetproducten dat is gebaseerd
op onze vernieuwende Micro Piezo™-printkop.
Onze inkjetprinters bieden uitstekende prestaties
voor elk aspect van het zakelijke printen: van
kosten per pagina en stroomverbruik, tot snelheid,
betrouwbaarheid en kwaliteit.

AcuLaser-printers bieden ook grote voordelen.
Of uw bedrijf nu groot of klein is, en wat uw
vereisten ook zijn, wij hebben een product dat
perfect past bij uw behoeften en dat een
ongeëvenaarde mix van innovatie, prestaties,
lage totale gebruikskosten en kwaliteit biedt.
We bieden oplossingen die profiteren van enkele
unieke Epson-ontwikkelingen, zoals onze RiT
(Resolution Improvement Technology) en onze
AcuBrite-toners. Deze oplossingen variëren
van snelle, flexibele kleurenlaserprinters die
een uitvoer in professionele kwaliteit bieden,
tot productiviteitsverhogende printers met
meerdere functies en supersnelle, zeer
betrouwbare werkpaarden in zwart-wit die
zijn ontworpen voor gebruik in werkgroepen.
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A4-printers voor
kleine werkgroepen

Maximaliseer uw productiviteit met apparaten die
speciaal zijn ontworpen voor middelgrote werkgroepen
en ondernemingen. De WorkForce Pro WF-5690DWF bevat
één papierlade, papierinvoer aan de achterzijde en een
optionele tweede papierlade. Dankzij dubbelzijdig afdrukken
bieden deze multifunctionele zakelijke inkjetprinters met
hoge prestaties lagere kosten per pagina en verbruiken
ze minder energie. Overige producten in deze reeks zijn
de WF-5620DWF MFP, WF-5190DW en de WF-5110DW
kleurenprinters.
Belangrijke functies
- Dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen en faxen*
- Afdrukken tot 20 ppm in zwart-wit en in kleur6
- Maximaal rendement per inktpatroon van 4000 pagina's3
-	Geschikt voor netwerk, PCL6, PCL5c en oorspronkelijke
Adobe® PostScript® 3™-emulaties**
-	Naadloze integratie met een document management systeem
via Document Capture Pro
-	Aangedreven door PrecisionCore™, Epson’s nieuwste
geavanceerde printkoptechnologie
- Email Print for Enterprise-compatibiliteit

WorkForce Pro WF-5690DWF

Wi-Fi Direct™
KLEURENSCHERM
MET TOUCHPAD

Snelle DUPLEX

DIRECT SCANNEN/
AFDRUKKEN
NAAR USB

4000 4000

580
INKTEN MET
ULTRAHOOG
RENDEMENT

A4-zwart-witprinters
voor kleine werkgroepen

WorkForce Pro WP-M4525 DNF
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* Niet beschikbaar op alle modellen
**WF-5690DWF en WF-5190DW

PAPIERCAPACITEIT

Onze zwart-witprinters zijn ideaal voor bedrijven die grote
volumes afdrukken, tegen lage total-cost-of-ownership.
Neem bijvoorbeeld de WP-M4525DNF, welke gebruik maakt
van inktpatronen met een extreem hoog rendement en
waarmee tot wel 10.000 pagina's kan worden afgedrukt4
en gebruikt tot 80% minder energie dan vergelijkbare
laserprinters2. Samen met het weinige onderhoud is dit een
uitstekende keuze voor een druk kantoor. Overige producten
in deze reeks zijn de WP-M4015DN, WP-M4095DN en de
WP-M4595DNF.
Belangrijke functies
- Inktpatronen met extreem hoog rendement
- PCL6-, PCL5c- en PS3-emulaties
- Tot 50% lagere kosten per pagina2
- 80% lager energieverbruik2
- Snel en automatisch dubbelzijdig afdrukken

A4-PRINTERS VOOR
KLEINE WERKGROEPEN

WorkForce Pro WF-4640DTWF

A4-PRINTERS VOOR
KLEINE KANTOREN

WorkForce WF-3640DTWF

A3-PRINTERS VOOR
KLEINE KANTOREN

WorkForce WF-7620 DTWF

Dit is het meest ideale, professionele hulpmiddel voor
elk modern kantoor. We weten allemaal hoe frustrerend
het is om te moeten wachten op een afdruktaak, zeker
als die maar enkele pagina's bevat. Daarom heeft Epson
de WorkForce Pro WF-4640DTWF ontworpen. Dit is een
4-in-1 printer met netwerkaansluitingen, fax en dubbelzijdig
afdrukken. De printer is voorzien van Epson Connect5 en
kan dus worden gebruikt voor mobiel afdrukken vanaf
smartphones en tablet-pc's. Ook verkrijgbaar in deze reeks
is de WF-4630DWF.
Belangrijke functies
-	Gebruiksvriendelijk LCD-kleurenaanraakscherm van 10,9 cm
met vaste toetsen
- Duplex afdrukken, kopiëren, scannen en faxen
- Wi-Fi Direct™, Wi-Fi® - en ethernetconnectiviteit
- Twee papierladen aan de voorzijde voor hoge capaciteit
- Afdrukken tot maximaal 20 ppm in zowel zwart-wit als kleur6
-	Tot 50% lagere kosten per pagina en tot wel 80% minder
energieverbruik dan laserprinters van de concurrentie2
-	Epson Connect5: overal eenvoudig afdrukken vanaf smartphones,
tablets, en via e-mail
-	Aangedreven door PrecisionCore, Epson’s nieuwste
geavanceerde printkoptechnologie

De WorkForce WF-3640DTWF is ontworpen voor kleine,
drukke kantooromgevingen en biedt hoge afdruksnelheden,
duplex afdrukken, scannen, kopiëren en faxen. Dit model
bevat daarnaast dubbele papierladen met een capaciteit
van 250 vellen, een papiertraject voor speciale formaten aan
de achterzijde en Epson Connect. Ook verkrijgbaar in deze
reeks is de WF-3620DWF.
Belangrijke functies
-	Dubbelzijdig scannen, kopiëren en faxen met een automatische
documentinvoer
- Tot 19 ppm afdrukken met zakelijke kwaliteit6
-	Flexibele aansluitmogelijkheden met Wi-Fi®, Wi-Fi Direct
en ethernet
- Gebruiksvriendelijk LCD-scherm van 8,8 cm
- Epson Connect: afdrukken en delen vanaf iedere locatie5

De WorkForce WF-7620 DTWF is ontworpen met het oog op
de behoeften van zowel kleine bedrijven als thuiskantoren,
en is één van de beste multifunctionele printers voor A3+
van Epson. Het apparaat is ideaal voor onder meer grafisch
ontwerpers, architecten en ingenieurs en biedt de perfecte
combinatie van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en
snelheid. Bovendien bevat dit model vele handige functies
die de productiviteit sterk verhogen. Ook verkrijgbaar in
deze reeks zijn de WF-7610 DWF en de WF-7110 DTW.
Belangrijke functies
- Afdrukken op A3+. Scannen, kopiëren en faxen tot A3-formaat
- Dubbelzijdig afdrukken op A4, scannen, kopiëren en faxen
- Afdrukken tot 18 ppm in zwart-wit en 8,7 ppm in kleur6
- Dubbele papierladen met hoge capaciteit
- Epson Connect: afdrukken en delen vanaf iedere locatie5
-	Aangedreven door PrecisionCore, Epson’s nieuwste
geavanceerde printkoptechnologie
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BESPAAR TIJD EN GELD
Epson Print & Save is een professioneel pakket met printservices dat bedrijven lagere afdrukkosten biedt vergeleken
met de prijs van verbruiksartikelen en servicekosten als deze apart worden aangeschaft. Met dit pakket kunnen bedrijven
hun budget voor verbruiksartikelen doelmatiger beheren, komen ze nooit zonder verbruiksartikelen te zitten zonder dat ze
echter een te grote voorraad moeten aanhouden en beschikken ze over een geruststellende servicegarantie van drie jaar.
Bovendien kunnen bedrijven er met Epson Print & Save voor kiezen om nieuwe hardware te kopen, de hardwarekosten uit
te spreiden via maandelijkse huurbedragen of om deze service toe te voegen aan het huidige bestand met Epson-printers7.

1.	De Epson-partner berekent wat
uw afdrukbehoeften zijn

2.	De Epson-partner verkoopt of leaset
u de geselecteerde modellen

3.	U hebt nieuw verbruiksmateriaal nodig?
Geen probleem

4.	Het verbruiksmateriaal wordt gratis geleverd

5.	On-site garantie voor extra gemoedsrust

6.	Alle kosten zijn inbegrepen in de vaste maandkosten
en u profiteert van kortingen van 20 tot 45%8

3
10

jaar

garantie

€

Mobiel afdrukken
Epson Connect5: afdrukservice voor smartphones, tablet-pc's en de cloud
Met de mobiele en cloud-printerservices van Epson kunt u draadloos afdrukken vanaf smartphones en tablet-pc's op kantoor,
en op elke locatie waar dan ook ter wereld afdrukken door foto- en documentbijlagen rechtstreeks naar het unieke e-mailadres
van de printer te verzenden.
Windows®-gebruikers kunnen ook Epson Remote Print Driver downloaden en documenten voor afdrukken verzenden
vanuit een toepassing. Het werkt hetzelfde als het afdrukken van een document vanaf een laptop of een pc, maar u stuurt
een document nu niet naar de dichtstbijzijnde printer, maar naar elke gewenste locatie, wereldwijd. Met de functie Scan-toCloud kunt u gescande documenten rechtstreeks in de cloud-service van uw voorkeur opslaan.
Epson iPrint

Persoonlijk afdrukken,
scannen en delen

Epson Email Print

Epson Remote Print Driver

Epson Scan-to-Cloud

Afdrukken via e-mail, waar
u ook bent

Buitenshuis of buiten
uw kantoor afdrukken

Bestanden uploaden
en delen

Compatibele services9/10
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MULTIFUNCTIONELE PRINTERS
IN ZWART-WIT

De WorkForce AL-MX200-reeks is een serie krachtige
LED-printers in zwart-wit die ideaal zijn voor kleine
werkgroepen. Deze reeks biedt hoge kwaliteit en
duurzaamheid voor betaalbare prijzen. Overige
producten in deze reeks zijn de AL-M200DN,
AL-M200DW en de AL-MX200DNF.
Belangrijke functies
- Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen
- Afdruksnelheid van 30 ppm6
- Dubbelzijdig afdrukken
- Resolutie van 1200 x 1200 dpi

WorkForce AL-MX200 DWF

Documentinvoer

LCD
Display

30

ppm

Afdruksnelheid

USB-HOST

Dubbelzijdig

MULTIFUNCTIONELE
KLEURENPRINTERS

De speciaal voor veeleisende werkgroepen ontwikkelde
AcuLaser CX37DN-reeks voldoet aan alle zakelijke behoeften
op het gebied van printen, kopiëren, scannen en faxen11.
De reeks beschikt standaard over een automatische
documentinvoer en werkgroepen kunnen de productiviteit
verbeteren door de papiercapaciteit snel en eenvoudig uit te
breiden met een extra papierlade. Overige producten in deze
reeks zijn de AL-CX37DN, AL-CX37DTN en de AL-CX37DTNF.
Belangrijke functies
- Krachtige A4-kleurenlaserreeks met printer,
scanner en kopieerapparaat
- Compact ontwerp voor middelgrote tot grote werkgroepen
-	Bijzonder duurzaam, met een maandelijkse afdrukcapaciteit tot
120.000 pagina's
- Efficiënte afdruksnelheid tot 24 ppm op A46

AcuLaser CX37DNF

- Automatische documentinvoer
- Standaard dubbelzijdig afdrukken
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Monofunctionele zwartwitprinters in A4-formaat

De WorkForce AL-M300D-reeks vormt een van Epson’s
krachtige en betrouwbare zwartwitprinterreeksen
in A4-formaat dankzij een afdrukcapaciteit van
100.000 pagina's, de hoogste in dit assortiment. Dit model,
ontwikkeld voor kleine werkgroepen die op zoek zijn
naar een hoge productiviteit, biedt grote prestaties en
betrouwbaarheid, Gigabit Ethernet9 en snel dubbelzijdig
afdrukken. Ook verkrijgbaar in deze reeks zijn de
AL-M300DTN en de AL-M300DT.
Belangrijke functies

- Robuust en betrouwbaar
- Afdrukken met hoge snelheid bij 35 ppm
- Grote papiercapaciteit
WorkForce AL-M300DN

- Lage totale gebruikskosten

Monofunctionele A4kleurenprinters voor
kleine werkgroepen

De speciaal voor veeleisende micro- en kleine bedrijven
ontwikkelde AcuLaser C2900N-reeks kan u helpen
efficiënter en tegelijk in professionele kwaliteit te printen.
Alle modellen in deze monofunctionele reeks kunnen
snel grote afdruktaken verwerken, met behoud van een
professionele resolutie en hoogwaardige beelden. Ook
verkrijgbaar in deze reeks zijn de C2900DN en de CX29NF.
Belangrijke functies

- Hoge afdruksnelheden van 23 ppm6
- Afdrukresolutie van 600 × 600 dpi
- Hoge afdrukkwaliteit met uitstekende kleuren
-	Snel reactievermogen dankzij een tijd tot eerste afdruk
van minder dan 15 seconden.

Epson AcuLaser C2900DN

Monofunctionele A4kleurenprinters voor
grote werkgroepen

Dankzij het brede kleurengamma van de Epson
WorkForce AL-C500DN-reeks worden de mooiste
kleurenlaserreproducties verkregen. Met deze betaalbare
printer kunnen bedrijven op een eenvoudige en betaalbare
manier zelf professioneel marketingmateriaal en kleurrijke
kantoordocumenten maken. Overige producten in deze reeks
zijn de AL-C500DTN, AL-C500DHN en de AL-C500DXN.
Belangrijke functies

- 4800 RiT, multischermafdruktechnologie
-	45 ppm6, dubbelzijdig afdrukken en werkcyclus
van 120.000 pagina's
- Maak uw eigen professionele marketingmateriaal
- Afdruktaakbeheer, universele driver
WorkForce AL-C500DN
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Afdrukken in de backoffice
Er zijn veel oplossingen verkrijgbaar in het Epson-productaanbod voor afdrukken in de backoffice:
van schijfproductie tot het maken van etiketten. Wat uw vereisten ook zijn, u vindt altijd het juiste
apparaat in het productassortiment van Epson.

Discproducer - Toonaangevende oplossingen voor publicatie en archivering
Als u professionele cd's, dvd's en BD's in batches wilt branden en bedrukken,
kunt u met de Discproducer-reeks tijd besparen, flexibeler werken, de
beveiliging verhogen en kosten verlagen. In één handig pakket beschikt u over
fotorealistisch bedrukken en volledig geautomatiseerde schijfproductie. Ideaal
voor een groot aantal organisaties en bedrijven, van ziekenhuizen en bureaus,
tot openbare instellingen en onafhankelijke reproservices.

Matrix - Houd uw bedrijf draaiende
Zoals u mag verwachten van 's werelds toonaangevende12 fabrikant
van matrixprinters voor commerciële, industriële, logistieke en
frontdesktoepassingen, combineren de matrixprinters van Epson
een uitstekende afdrukkwaliteit aan zeer concurrerende prijzen.
Met producten met 9 en 24 pinnen, een smalle of brede wagen
en flatbed, zijn de printers zeer geschikt voor een groot aantal
backoffice-omgevingen. Voor toepassingen als het verwerken
van cheques of documenten met meervoudig briefpapier
bestaat bovendien geen alternatief voor impactafdrukken en net daarvoor is Epson de beste en goedkoopste keuze.

Etikettenprinters - Opruimen wordt gemakkelijk
De Epson LabelWorks-etikettenprinters zijn zodanig ontworpen dat ze telkens
perfect samenwerken met Epson-verbruiksmaterialen, zodat u hoogwaardige
en betaalbare etiketten kunt produceren. U vermindert bovendien verspilling
dankzij minimale marges. In welke sector u ook actief bent, in de detailhandel
of opslag, de medische of onderwijsbranche of de onafhankelijke
dienstverlening, u vindt altijd een LabelWorks-product dat exact aan uw
vereisten voldoet en waarmee uw organisatie doelmatiger kan werken.
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GESPECIALISEERD AFDRUKKEN
Epson heeft geavanceerde oplossingen ontwikkeld voor de behoeften van specifieke verticale markten, voor branches
zoals signalisatie, detailhandel en horeca en CAD.

Signalisatie - Epson-kwaliteit, eindeloze opties
Dankzij onze ervaring op het gebied van fotografie, illustraties en proefdrukken
in een pre-presscontext, beschikken we over de vereiste vaardigheden voor
het beheer van zeer betrouwbare en genuanceerde kleuren. Op basis van
deze lange ervaring konden we een stap verder gaan en de SureColorTM
SC-S-productreeks ontwikkelen voor de signalisatiemarkt. Deze producten
bieden vernieuwende mogelijkheden en hoogwaardige beelden bij lagere
totale gebruikskosten. Wij zijn van mening dat dit een op de markt
ongeëvenaarde prestatie is.
Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/signbyepson of
www.epson.be/signbyepson.

Detailhandel en horeca - We houden detailhandel en horeca draaiende
Als Europa's nummer één fabrikant van POS-printers biedt Epson een
geavanceerde POS-afdruktechnologie die de grootste flexibiliteit, functionaliteit
en betrouwbaarheid ter wereld biedt, zodat bedrijven een product voor elke
vereiste kunnen vinden. Of u nu in de detailhandel of luchtvaart actief bent,
een supermarktketen of een benzinestation runt, u beschikt met onze reeks
krachtige technologische producten voor de detailhandel over alle vereisten
voor een snelle en doelmatige verwerking van betalingen, zodat u het
serviceniveau kunt leveren dat klanten van u verwachten.
Van het met hoge snelheden en intelligent afdrukken van kassa- en
creditcardbonnen, tot het mobiel afdrukken van kassabonnen, instapkaarten
en bagagelabels, met onze technologie kunt u het transactieproces stroomlijnen
en kan uw personeel zich richten op de taken die het belangrijkst zijn: het bieden
van uitstekende klantenservice.

CAD - Productiviteit zonder concessies
We hebben de enorme investering in onderzoek en ontwikkeling gedaan die is
vereist voor het samenstellen van ons unieke aanbod aan kerntechnologieën
voor zowel commercieel als industrieel digitaal afdrukken. Op basis van deze
kerntechnologieën hebben wij de producten in ons aanbod grootformaat
CAD-printers, de SureColor SC-T-reeks, ontworpen en ontwikkeld.
De grootformaat CAD-printers van Epson zijn ideaal voor toepassingen
waarbij een hoge snelheid en lage kosten voorop staan, zoals het afdrukken
van bouwkundige ontwerpen en tekeningen, kaarten, presentaties, posters
en informatieborden voor binnengebruik.
Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/cad of www.epson.be/cad.
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De helderste kleuren

Hoge resolutie

Geavanceerde technologie

WUXGA

Powerful, high-quality images for professional presentat
13

Drie keer helderdere
kleurenpicture
zorgen
Resolutiesevery
tot WUXGAtime
maken projectie
is al meerEB-G6000
dan 11 jaar
Deliver
perfect
quality
with theEpson
Epson
Series.
voor uitmuntende kleurhelderheid
van content in de oorspronkelijke resolutie marktleider op het gebied van
Designed
for
these
projectors
combine
high
power, easy
en presentaties met
grotelarge
impact. venues,
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met uitstekende
beeldkwaliteit.
projectoren
en is toonaangevend
in zijn projectortechnologie.
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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PROJECTOREN
U vindt een zeer grote keuze aan bedrijfsprojectoren op de markt. Dus om meer dan tien jaar lang
marktleider te blijven, wat Epson is gelukt1, moesten we onze producten voortdurend verder ontwikkelen
en aanpassen aan de veranderende omstandigheden en vereisten van de zakenwereld. Het resultaat is
een aanbod aan producten die een reputatie hebben opgebouwd van de meest krachtige, flexibele
en betaalbare oplossingen die vandaag de dag verkrijgbaar zijn. Er bestaan oplossingen voor zeer
uiteenlopende toepassingen, van projectoren voor de bestuurskamer en presentatiesystemen voor
vergaderruimten, tot uiterst mobiele apparaten voor verkopers.

Een oplossing voor elke vereiste

Wij innoveren en u plukt
het voordeel

De projectiebehoeften van bedrijven lopen sterk
uiteen. Bepaalde bedrijven willen hoogwaardige
beelden projecteren in grote, goed verlichte ruimten,
terwijl andere bedrijven een product nodig hebben
voor kleinere vergaderruimten. Sommige klanten
komen toe met een kleine set functies, terwijl andere
klanten juist behoefte hebben aan de meest
geavanceerde functies, zoals draadloze
netwerkmogelijkheden en mogelijkheden voor
het geven van presentaties vanaf mobiele apparaten.
Wat uw vereisten en budget ook zijn, van een ding
kunt u zeker zijn: Epson heeft een product dat er
perfect aan voldoet, met de prestaties die ons in de
afgelopen 11 jaar nummer één op het gebied van
bedrijfsprojectoren hebben gemaakt1.

Je wordt niet zomaar marktleider - en kunt geen
marktleider blijven - zonder te innoveren. Gelukkig
is innovatie een van onze sterkste kanten. In de
afgelopen 40 jaar hebben we een wereldwijde
reputatie verdiend voor onze vernieuwingen.
En onze verdiensten op het gebied van innovatie
komen nergens duidelijker naar voren dan in
de unieke technologie die het fundament
vormt van onze projectorreeks: een technologie
die ontwikkelingen omvat als interactieve
3D-projectoren die samenwerking ondersteunen,
evenals vernieuwende lamptechnologieën die
superieure beelden leveren tegen lagere kosten
en lager stroomverbruik.
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PROFESSIONELE
INSTALLATIEPROJECTOREN

Epson EB-G6650WU

FULL HD INSTALLATIEPROJECTOREN

Epson EB-4950WU

Deze krachtige professionele installatieprojector is zeer
geschikt voor middelgrote tot grote vergaderruimten
en levert scherpere en helderdere presentaties. Met
de Epson EB-G6650WU Full HD-projector worden uw
belangrijke bedrijfspresentaties ook bij daglicht met volle,
levendige kleuren geprojecteerd. Dit is mogelijk dankzij
de 3LCD-technologie van Epson die een gelijke White
en Colour Light Output (CLO) van 6000 lumen en een
WUXGA-resolutie levert. Overige producten in deze reeks
zijn de EB-G6450WU, EB-G6350, EB-G6250W, EB-G6050W
EB-G6900WU en de EB-G6800.
Belangrijke functies
- White en Colour Light Output (CLO) 6000 lumen
- WUXGA-resolutie
- Full HD 3LCD-technologie
- Zes verwisselbare lenzen
- Eenvoudige installatiefuncties
- Geavanceerde functies zoals Edge Blending en lens-shift
-	Geometrische correctiefunctie waaronder voor gebogen
oppervlakken en hoeken14

Met de 3LCD-projectortechnologie van Epson en een gelijke
White en Colour Light Output (CLO) van 4500 lumen, kunnen
belangrijke presentaties worden gegeven met levendige,
realistische kleuren, ongeacht de lichtomstandigheden.
En dankzij een groot aantal gebruiksvriendelijke
installatiefuncties is de Epson EB-4950WU-projector
eenvoudig op te stellen en te gebruiken. Overige
producten in deze reeks zijn de EB-4850WU, EB-4750W,
EB-4650 en de EB-4550.
Belangrijke functies
- White en Colour Light Output (CLO) 4500 lumen
- WUXGA-resolutie
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit met de 3LCD-technologie van Epson
- Zeer uitgebreide ingangen
- Eenvoudige installatie met horizontale en verticale lens-shift
- Zoomlens met een groot bereik van 1,8x
- Geavanceerde functies zoals een gedeeld scherm
en EasyMP-netwerk en -softwarefuncties

INTERACTIEVE PROJECTOREN
VOOR VERGADERRUIMTEN

Epson EB-1410Wi
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Met de nieuwe reeks interactieve EB-1410Wi-projectoren
van Epson voor vergaderruimten wordt het werk van drie
of vier apparaten gedaan door één apparaat. Dit model van
3100 lumen combineert de rol van projector met ultrakorte
projectieafstand, interactief witbord en papieren flip-over
in één geïntegreerd en multifunctioneel systeem, dat ideaal
is voor moderne werkplekken. De EB-1410Wi is eenvoudig
in gebruik en heeft een intuïtieve en gebruiksvriendelijke
schermwerkbalk en geavanceerde functies voor flexibele
presentaties. Ook verkrijgbaar in deze reeks is de EB-1400Wi.
Belangrijke functies
- White en Colour Light Output (CLO) 3100 lumen
- Alles-in-één, multifunctioneel, geïntegreerd apparaat
-	Bestuur de pc-muis of maak aantekeningen op het geprojecteerde
beeld met dubbele interactieve pennen
-	Content direct vanaf de projector opslaan, bewerken, afdrukken of
e-mailen om deze te delen
-	Geavanceerde functies zoals een gedeeld scherm, weergave van
content vanaf mobiele apparaten ondersteunen de samenwerking
- Betaalbaar in gebruik - eenvoudig in te stellen; geen training vereist

PROJECTOREN VOOR GROTE
VERGADERRUIMTEN

De EB-1945W is betaalbaar, compact en gemakkelijk te
installeren voor projectie. Dit apparaat boordevol functies
is ideaal voor gebruik in een zakelijke omgeving. Het levert
een fantastische combinatie van hoogwaardige output
en functionaliteit bij een meer dan redelijke prijs. Overige
producten in deze reeks zijn de EB-1965, EB-1960, EB-1955,
EB-1950, EB-1940W en de EB-1930.
Belangrijke functies
- White en Colour Light Output (CLO) 4200 lumen

Epson EB-1945W

- WXGA-resolutie voor optimale beeldkwaliteit
- HDMI-ingang
- 1,6x optische zoom
-	Geavanceerde functies zoals een gedeeld scherm
en EasyMP-netwerk- en -softwarefuncties
- Bekabelde LAN-/Wi-Fi-connectiviteit

PROJECTOREN VOOR KLEINE
VERGADERRUIMTEN

Deze reeks biedt zeer lage totale gebruikskosten,
maar bevat de intelligente functies die meestal alleen
beschikbaar zijn op duurdere modellen. Deze modellen
zijn gemaakt om krachtige presentatieprestaties in ieder
kantoor mogelijk te maken. Ze zijn daarnaast licht en
draagbaar genoeg om mee te nemen en te installeren in
elke ruimte. Overige producten die verkrijgbaar zijn in
deze reeks zijn de EB-98, EB-945, EB-965 en de EB-955W.
Belangrijke functies

Epson EB-955W

- White en Colour Light Output (CLO) 3000 lumen
- Maximaal WXGA-resolutie voor optimale beeldkwaliteit
- Contrastverhouding 10.000:1
- HDMI-ingang
- 1,6x optische zoom18
- Automatische verticale keystone-correctie
- Bekabelde LAN- en/of optionele Wi-Fi-connectiviteit
- Horizontale schuif voor keystone-correctie

DESKTOPPROJECTOREN

Maak vergaderingen interessanter en geïnspireerder met
slimme projectoren die uw boodschap overbrengen met
soepele, natuurlijke beelden die scherp en helder zijn met
het licht aan of uit. Overige producten die verkrijgbaar zijn
in deze reeks, zijn de EB-S18, EB-X18, EB-W18 en de EB-X24.
Belangrijke functies
- White en Colour Light Output (CLO) 3000 lumen

Epson EB-X18

- WXGA-resolutie voor optimale beeldkwaliteit
- Contrastverhouding 10.000:1
- HDMI-ingang
- 1,2x optische zoom
- Automatische verticale keystone-correctie
- Horizontale schuif voor keystone-correctie
- Optionele Wi-Fi-connectiviteit

19

PROJECTORTECHNOLOGIE
Epson-projectoren bieden een baanbrekende combinatie van prestaties, betrouwbaarheid en betaalbaarheid,
zodat uitmuntende beelden worden geleverd en uw presentaties tot leven worden gebracht. Hier volgt een
overzicht van enkele van de technologieën die we gebruiken9.

De helderste kleuren

Hoge CLO betekent dat alles helder is
Veel fabrikanten vermelden alleen de helderheid van het witte licht
(White Light Output) van de projector, maar om een goed beeld te
krijgen van de projectorkwaliteit, moet u ook rekening houden met
de helderheid van gekleurd licht (Colour Light Output, CLO).

13

CLO meet de helderheid van het rode, groene en blauwe licht van
een projector en deze kan vaak aanzienlijk lager zijn dan de
bijbehorende helderheid van het witte licht. Als dat het geval is,
kunnen geprojecteerde beelden er dof uitzien.
Epson-projectoren maken gebruik van de 3LCD-technologie voor
een gelijke White en Colour Light Output (CLO). Hiermee worden
consistent heldere en natuurgetrouwe beelden en rijke kleuren
geproduceerd die drie keer helderder zijn dan de kleuren van
DLP-projectoren met één chip. Dit maakt ze de helderdere en
betere keuze voor uw bedrijf.

3LCD

Prachtige bewegende en stilstaande beelden
Epson 3LCD-technologie vormt de basis van elke Epson-projector.
Deze door Epson ontwikkelde technologie produceert beelden
met veel detail, een soepele, natuurlijke kleurenreproductie en
een uitzonderlijk grijswaardenbereik.
Bezoek www.3lcd.com voor meer informatie.

Uit één paneel bestaand systeem.12

Met Epson 3LCD-technologie.12

Edge Blending

Naadloze panoramische beelden
Door Edge Blending te gebruiken kunt u heel gemakkelijk op
meerdere schermen projecteren en een naadloos panoramabeeld
verkrijgen. Stapel maximaal vier projectoren horizontaal, en
maximaal twee projectoren verticaal voor één gigantisch beeld dat
perfect is samengesteld, zonder dat u aan de kleuren of markeringen
kunt zien waar de afzonderlijke beelden zijn samengevoegd.
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Geometrische correcties

Curve-, muur- en hoekcorrectie
Projecteer beelden op gebogen oppervlakken of twee naast
elkaar gelegen muren zonder vervorming. Met de correctiefuncties
voor gebogen oppervlakken en hoeken wordt het geprojecteerde
beeld aangepast, zodat fouten worden gecorrigeerd bij projectie
op gebogen oppervlakken of in de hoek van een ruimte. Ideaal
voor installaties op grote schaal of creatieve installaties.
Zorg ervoor dat uw beeld er altijd perfect uitziet met de
boogcorrectietechnologie Arc Correction. Met deze functie
worden onregelmatige delen gecompenseerd en wordt eventuele
holle of bolle weergave door niet-vlakke muren of schermen
aan alle vier de zijden van de projectie gecorrigeerd. Daarnaast
worden onregelmatige gebieden in het scherm door Point
Correction aangepast.

EasyMP

Geavanceerde netwerk- en softwarefuncties
Network Monitor - Met deze software kunt u maximaal 1092
projectoren bedienen. De software biedt statuscontroles, extern
beheer en gepland in- en uitschakelen via het netwerk.
Netwerkprojectie - Hiermee worden beelden en presentaties
rechtstreeks via het netwerk verzonden aan maximaal vier
projectoren tegelijk, via een bekabelde of draadloze verbinding.
Multi-PC-projectie - Hiermee kunnen maximaal 16 of
32 gebruikers (afhankelijk van het model) tegelijkertijd verbinding
maken met één projector, en kan het scherm van maximaal vier
gebruikers tegelijk worden weergegeven.
Presenteren zonder pc - Hiermee kunnen beelden en
diavoorstellingen rechtstreeks via een USB-flashdrive worden
afgespeeld zonder dat een pc nodig is. Bepaalde modellen
beschikken ook over Slide Converter-software voor een betere
weergave van PowerPoint-presentaties. Nieuwere modellen bieden
tevens ondersteuning voor PDF-bestanden en MPEG-video's.

Epson iProjection

Projecteer vanaf uw handheld apparaat
iProjection is een intuïtieve app voor projectie vanaf mobiele
apparaten voor iPod touch, iPhone en iPad15. Met Epson iProjection
is het eenvoudig om draadloos beelden en bestanden op uw
iOS-apparaten te projecteren met behulp van een Epson-projector
met netwerkmogelijkheden. Kan gratis worden gedownload in
de iTunes-appstore. iProjection is nu ook verkrijgbaar voor
AndroidTM16-apparaten met Android 2.3 en hoger. Kan gratis
worden gedownload in de Google Play Store.
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SCANNERS
Documentbeheersystemen
We leven in het digitale tijdperk en organisaties in alle soorten en maten
profiteren volop van de vele voordelen van digitalisering. Een van de voordelen
is de verhoogde efficiëntie die ontstaat uit de integratie van papierloze
documenten in de bedrijfsworkflow, wat niet alleen tot een hogere productiviteit
leidt, maar ook tot kostenbesparingen. En als u de CO2-uitstoot meerekent die
samenhangt met op papier gebaseerde systemen, is het niet verwonderlijk dat
de documentbeheersystemen op computers steeds meer de norm worden in
de zakelijke wereld van vandaag.

Totale oplossingen voor een snelle ROI
Als u papieren documenten wilt
digitaliseren, moet u natuurlijk wel
een oplossing hebben om dit te doen.
En daar hebt u scanners voor. Epson
heeft een van de uitgebreidste,
betaalbaarste en eenvoudigst te
configureren scannerreeksen in de
branche. Bovendien hebben wij
speciale software ontwikkeld die

gratis verkrijgbaar is en is ontworpen
om naadloos met onze hardware te
worden gebruikt, zodat u uit elk
product het beste kunt halen.
Tezamen vormen ze krachtige,
flexibele en gebruiksvriendelijke
oplossingen voor het vastleggen
van documenten die u een snel
rendement op uw investering bieden.

Snel

Veelzijdig

Maximaal 70 pagina's per minuut

Van snelle scans onderweg tot
het scannen van grote batches
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Maximaal
A3

OPLOSSINGEN VOOR
HET VASTLEGGEN VAN
DOCUMENTEN
We weten dat veel bedrijven, groot én klein, nu vaker
dan ooit tevoren kiezen voor documentbeheersystemen
(DMS) om papieren documenten te integreren in hun
workflow. Om al die bedrijven te helpen hun productiviteit
te verhogen, stellen wij ons eigen softwarepakket nu
gratis ter beschikking.
Document Capture Pro en Document Capture
Pro Server zijn compatibel met alle gebruikelijke
documentbeheersystemen en cloud-opslagplaatsen,
wat een keur aan mogelijkheden biedt aan bedrijven
die papieren documenten willen digitaliseren.

Document Capture Pro
De client-versie kan op verschillende
manieren worden gebruikt in combinatie
met de zakelijke scanners van Epson.
De oplossingen van Epson, die variëren
van de WorkForce DS-510-reeks met
hoogwaardige prestaties voor het verwerken
van brieven, contracten of bestelformulieren,
tot de WorkForce DS A3- en A4-flatbedreeks met hoge snelheden, zijn ideaal voor
het omzetten van meerdere pagina's en grote
aantallen papier in elektronisch formaat.
Document Capture Pro is tevens
compatibel met de volgende WorkForce Pro
multifunctionele apparaten: WorkForce Pro
WP-4595 DNF, WorkForce Pro WP-4525
DNF en WorkForce Pro WP-4515 DN. Het
softwarepakket biedt documentbeheer voor
zakelijke gebruikers en past uitstekend bij de
moderne kantooromgeving.

Gebruikers hebben geen speciale training
nodig om aan de slag te kunnen. De client- en
serverversie van Document Capture Pro heeft
namelijk een intuïtieve interface die eenvoudig
aan te leren is. Het gebruiksgemak wordt nog
eens vergroot door geavanceerde
beeldverwerkingsfuncties en
ondersteuning voor alle veelvoorkomende
bestandsindelingen, waaronder BMP, JPEG,
TIFF, PDF en PDF/A.
Document Capture Pro Server
Document Capture Pro Server is gemaakt
voor bedrijven die geavanceerde Push
Scan-functies en andere Document Capture
Pro-functies op hun gedeelde apparaten
willen, zodat ze geen software op al hun
computers hoeven te installeren.

Deze veelzijdige oplossingen voor het
vastleggen van documenten zijn geschikt
voor iedereen, van beginner tot
geavanceerde gebruiker. Er zijn diverse
‘scannen-naar’ functies, zoals scan-to-cloud,
scan-to-FTP en scan-to-Microsoft
SharePoint®. Andere functies zijn onder meer
scheiding van batches, barcodeherkenning
en OCR-A/B-ondersteuning via zones.
Bezoek
www.epson.nl/documentcapturepro
of www.epson.be/documentcapturepro
voor meer informatie.
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FLATBEDSCANNEN IN A3-FORMAAT

Deze A3-documentscanner is ideaal voor bedrijven die heel
veel scannen en bevat onder meer Epson’s ingebouwde
netwerkinterfacescherm voor meerdere gebruikers. De
WorkForce DS-70000N biedt betrouwbare, hoogwaardige
functies voor het vastleggen, converteren en distribueren
van documenten binnen documentbeheersystemen.
Overige producten in deze reeks zijn de WorkForce
DS-50000- en DS-60000-reeks, tevens boordevol functies.
Belangrijke functies
- Tot 70 ppm/140 ipm
-	Automatische documentinvoer met hoge capaciteit
van 200 pagina's1

WorkForce DS-70000N

- Dubbelzijdig scannen in één scanbeweging
- Ultrasone detectie van dubbele invoer
- Netwerkmogelijkheden met Push Scan-functie18

Scannen naar PDF

Automatische

ABBYY FineReader

documentinvoer

600
Resolution

NETWERK

MAXIMALE RESOLUTIE

FLATBEDSCANNEN IN A4-FORMAAT

Met deze betrouwbare documentscanner, die ontworpen is
voor naadloze integratie in documentbeheersystemen, kunt
u zware scantaken snel en moeiteloos uitvoeren. De Epson
WorkForce DS-7500 kan grote documentvolumes in één keer
snel en efficiënt verwerken. Overige producten in deze reeks
zijn de WorkForce DS-5500- en de DS-6500-reeks.
Belangrijke functies
- Scansnelheid van maximaal 40 ppm/80 ipm
- Automatische documentinvoer van 100 vellen
- High-speed USB 2.0/netwerkinterface met Push Scan-functies18
- Ultrasone detectie van dubbele invoer

WorkForce DS-7500
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- Netwerkmogelijkheden via een optioneel netwerkinterfacepaneel

SCANNEN MET INVOER VAN LOSSE
A4-VELLEN

Deze scanner, die is ontworpen voor veeleisende bedrijven,
zit boordevol fantastische functies en biedt een compleet
documentbeheerpakket. Met een dubbele scantechnologie
voor dubbelzijdig scannen in één scanbeweging en een
automatische documentinvoer van 50 vellen, kan deze
scanner elke klus aan. Voor extra betrouwbaarheid bevat
de scanner ook een ultrasone sensor die papierstoringen
direct detecteert en oplost. De WorkForce DS-510-reeks is
compatibel met Document Capture Pro, dat geavanceerde
documentbeeldverwerkingsfuncties en eenvoudige integratie
in documentbeheersystemen biedt.
Belangrijke functies
- Maximaal 26 ppm/52 ipm
- Dubbele scantechnologie
- Automatische documentinvoer voor 50 pagina's

WorkForce DS-510-reeks

- Ultrasone sensor voor een probleemloze werking
- USB 2.0- of netwerkinterface op de WorkForce DS-510N

PERSOONLIJK SCANNEN
IN A4-FORMAAT

Een makkelijke en betaalbare manier om de stapels papieren
en bestanden op uw bureau weg te werken met deze flatbed
documentscanner. De Epson GT-1500 is perfect geschikt
voor het digitaliseren van allerlei documenten: van brieven
en facturen, tot foto's en tijdschriften. U kunt ze met een
druk op een knop naar uw computer overdragen.
Belangrijke functies
- Geavanceerde beeldverwerkingsfuncties
- Veelzijdig en gebruiksvriendelijk
- Event Manager-software meegeleverd

Epson GT-1500

- Automatische documentinvoer van 40 vellen
- Energiebesparende ReadyScan LED-technologie

MOBIEL SCANNEN IN A4-FORMAAT

De mobiele A4-scanner WorkForce DS-30 is ideaal voor
eenvoudig en doelmatig documentbeheer als u onderweg
bent. De Epson DS-30 is een ideale partner die waar u ook
bent probleemloos papieren documenten, zoals visitekaartjes
of ondertekende formulieren die ingescand en bewaard
moeten worden, digitaliseert.
Belangrijke functies
- Zeer compact (276 x 50 x 36,5 mm)
- Slechts 325 g

WorkForce DS-30

- USB-voeding
- Scanresolutie 600 dpi
- Intuïtieve gebruikersinterface
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GEGARANDEERDE
DUURZAAMHEID
We zijn ervan overtuigd dat voor een goede toekomst een sterke betrokkenheid
bij het milieu nodig is. Daarom streven we ernaar innovatieve producten te maken
die betrouwbaar, recycleerbaar en energiezuinig zijn - betere producten waarvoor
minder bronnen worden gebruikt.
Opwarming van de aarde en uitputting van grondstoffen zijn de twee grootste problemen
waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Epson heeft als doel om de CO2-uitstoot
over de gehele levenscyclus van al onze producten en diensten tot het jaar 2050 met
90 procent terug te dringen en om onze fabricageprocessen aan te passen en hierbij
gerecycleerd materiaal te gebruiken.

Milieusuccessen tot nu toe:
-	Onze inkjetprinters voor zakelijk gebruik verbruiken 80 procent minder stroom dan laserprinters van de concurrentie, zodat de
milieubelasting wordt verminderd2.
-	U kunt maximaal 30 procent papier besparen met de eerste thermische bonnenprinter voor verkooppunten met het Energy Star-logo
ter wereld, de Epson TM-T88V.
-	Onze Micro Piezo-printkop gebruikt inkt zeer efficiënt, waardoor minder papier wordt verspild en de levensduur van producten
wordt verlengd.
-	Alle Epson-scanners maken gebruik van de Epson ReadyScan LED-technologie. Dit betekent: geen opwarmtijd, een lager stroomverbruik
en besparing van kosten.

Milieudoelstellingen voor 2015
- Verlaging van de impact op het milieu van belangrijke producten tijdens hun levensduur tot maximaal 50 procent.
- Ons aanbod van recycleerbare producten uitbreiden.
- Milieutoepassingen van onze geavanceerde technologieën introduceren.
- Het milieubewustzijn in de gemeenschappen stimuleren.

Zakelijke inkjetprinters
hebben

Bespaar maximaal

80%

30%

lager stroomverbruik dan
kleurenlaserprinters van
de concurrentie2

papier met de TM-T88V
thermische bonnenprinter
voor verkooppunten

26

GARANTIES
VOOR UW BEDRIJF
Alle Epson-producten ondergaan strikte tests voordat ze op de markt
worden gebracht. Onze inzet voor hoge prestaties gaat veel verder dan de
werkvloer. Met onze reputatie van bedrijf dat de verwachtingen van klanten
overtreft, leveren we een niveau aan klantenservice dat ongeëvenaard is.
We bieden standaard technische ondersteuning voor de levensduur van
onze producten via onze helpdesks in Europa. Alle specifieke vereisten
worden gedekt door aanvullende serviceprogramma's. Dankzij de
combinatie van Epson’s grote service-infrastructuur en ervaren
servicepartners, ontvangt u toonaangevende en hoogwaardige service,
welk programma u ook kiest.

Klantenservice
Onze callcenters in de lokale taal en
e-mailservices bieden in de branche
toonaangevende klantenservice en
-ondersteuning. Dankzij afzonderlijke
telefoonlijnen voor professionele en
zakelijke klanten, gesplitst per product
en markt, waarborgen we een snel en
toepasselijk serviceniveau. Overige bronnen,
zoals veelgestelde vragen, toegang tot
de nieuwste drivers en software voor uw
Epson producten, zijn beschikbaar via
onze website.
Epson CoverPlus
De Epson CoverPlus verlengde garantie
vormt een eenvoudige manier om uw
standaardgarantie maximaal drie jaar
te verlengen, zodat u zich nooit zorgen
hoeft te maken.

Op maat gemaakt voor u
Omdat Epson zo'n groot en uiteenlopend
productaanbod heeft, passen we de
garantie aan uw specifieke vereisten
en behoeften aan:
- Reparatie op locatie
- Ophalen, repareren, terugbezorgen
- Binnenbrengen
- Vervangen
-	Ontwerpen - we kunnen een
serviceaanbod ontwerpen dat aan
uw vereisten voldoet
Al onze diensten worden persoonlijk
geleverd door ons ervaren netwerk van
serviceteams op verschillende locaties
in Europa.
Epson Express Centers en lokale
servicecenters
Met Epson Express Centers is het
nu gemakkelijker dan ooit om uw
producten optimaal te laten presteren.
Van nieuwe Epson-inkt en -papier, tot
probleemoplossing, diagnose en reparatie,

hier vindt u alles om uw producten in
topconditie te houden, waaronder:
- Gratis advies
- Hooggeschoolde technici
- Snelle reparatie op locatie of snelle
vervanging per koeriersdienst
- Ruim assortiment aan originele
Epson-inkten, -papier en -accessoires
- Recyclage van lege Epson-inktpatronen
Hoe de Epson Express Centerservice werkt
Als u een probleem ondervindt, kunt u naar
het dichtstbijzijnde Epson Express Center
gaan met uw product, de geïnstalleerde
inktpatronen, uw aankoopbewijs en uw
garantiegegevens. Het gecertificeerde
personeel van het Epson Express Center
biedt u vervolgens een oplossing voor
uw probleem.
Bezoek het gedeelte Support van
de Epson-website www.epson.nl of
www.epson.be voor volledige informatie
over het assortiment aan serviceopties
dat voor uw regio beschikbaar is.
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1. Enquête uitgevoerd door Futuresource Consulting Limited over de periode van 2001 tot 2012
2. Bezoek www.epson.eu/inkjetsaving voor meer informatie
3. Geschat paginarendement is gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712. Het daadwerkelijke rendement is afhankelijk
van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie gaat u naar
www.epson.eu/pageyield
4. Bovenstaande rendement is gebaseerd op het aantal afgedrukte pagina’s van ISO/IEC 24711-testen in de
standaardmodus en enkelzijdige, continue afdrukmethode, met het zwart-wittestpatroon van ISO/IEC 19752.
5. Voor Epson iPrint is een draadloze verbinding vereist. Voor Epson Email Print, Epson Remote Print Driver en
Epson Scan-to-Cloud is een internetverbinding vereist. Bezoek www.epsonconnect.eu voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten
6. Bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor
standaardsimplex/-duplex weer. Bezoek www.epson.eu/testing voor meer informatie
7. Voor modellen die minder dan 2 jaar oud zijn. De prijzen voor de Epson Print & Save-service variëren in vergelijking
met de service die bij nieuwe hardware wordt gekocht.
8. Kortingen in vergelijking met de prijslijst wanneer verbruiksartikelen en garantie apart worden aangeschaft.
9. Printers die geschikt zijn voor AirPrint werken met iPad (alle modellen), iPhone (3GS of later) en iPod touch
(3e generatie of later) met de laatste versie van iOS. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
10. Google Cloud Print en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
11. De faxfunctie is alleen beschikbaar op de AL-CX37DNF en AL-CX37DTNF
12. Wereldwijd verkoopvolume, IDC.
13. Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren voor bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op
NPD-data uit de periode juli 2011 tot en met juni 2012. Kleurenopbrengst (Colour Light Output) gemeten conform
IDMS 15.4. Kleurenopbrengst (CLO) kan variëren, al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer
informatie naar www.epson.nl/clo of www.epson.be/clo
14. Alleen beschikbaar op de EB-G6800 en EB-G6900WU
15. Vereist Epson iProjection-app. iPad, iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen.
16. Android is een handelsmerk van Google Inc.
17. Optioneel netwerkinterfacepaneel
18. Met uitzondering van EB-98: 1,2x zoom.
Adobe en PostScript zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Windows en
SharePoint zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
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Niet alle producten zijn in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde
Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be.

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation
of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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