
Κατάλληλες  
για όλες τις 
επιχειρήσεις

Επαγγελματικές λύσεις Epson



Βάλτε τις λύσεις μας σε εφαρμογή
Προσθέστε αποτελεσματικότητα και διάδραση στον χώρο εργασίας σας με πρωτοποριακές 
επαγγελματικές λύσεις Epson.

Με εύκολη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης, όλες οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για πιο 
παραγωγική εργασία, αξιοποιώντας τις νεότερες δυνατότητες που επιτρέπουν την κοινή 
χρήση και συνεργασία με εντυπωσιακούς, νέους τρόπους.

Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις μας μπορούν να απλοποιήσουν τις ροές εργασίας στην 
επιχείρησή σας.

Πόση οικονομία μπορείτε να κάνετε;
Δείτε πόση οικονομία μπορείτε να κάνετε με τον WorkForce Pro  
με το εργαλείο υπολογισμού εξοικονόμησης.

www.epson.gr/tco

Επαγγελματική απόδοση

Όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι όσο πιο αποδοτικές γίνεται. Οι 
επαγγελματικές λύσεις Epson μπορούν να σας βοηθήσουν σ' αυτό.

Αυτό μπορεί να αφορά σε γρηγορότερες εκτυπώσεις, καλύτερες 
προβολές ή βελτιωμένες σαρώσεις. Θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν μια ευρύτερη γκάμα περισσότερο αποτελεσματικών 
και αξιόπιστων λύσεων εκτός γραφείου ή απλώς αναδυόμενες, 
καινοτόμες τεχνολογίες, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα.

Μέσω της εφαρμογής τεχνολογίας, η Epson μπορεί να βοηθήσει 
την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και 
αποδοτικά.

 – Η συνεργασία διευκολύνεται μέσω των συνδυασμένων λύσεων 
προβολής για οποιοδήποτε μέγεθος και χώρο. Η διαδραστικές 
λύσεις της Epson φτάνουν έως τις 100" σε Full HD, γι' αυτό και 
είναι ιδανικές για κάθε χώρο.

 – Χρησιμοποιήστε τη σειρά Workforce Pro RIPS και απολαύστε 
χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας έως 3,5 φορές ταχύτερο1 σε 
σχέση με τους συγκρίσιμους laser ή εκτυπώστε έως 100 σελ./λ. 
με τη σειρά WorkForce Enterprise.

 – Βελτιώστε την απόδοση μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, 
επιλογής αποθηκών και εκπαιδευτικών λύσεων, χρησιμοποιώντας 
τα έξυπνα γυαλιά Moverio και την τεχνολογία επαυξημένης 
πραγματικότητας.

 – Πιο εύκολη εργασία εξ αποστάσεων χάρη στις ασφαλείς λύσεις 
σάρωσης και συναντήσεων BYOD που σας επιτρέπουν να 
κάνετε παρουσιάσεις σε όλους όσοι υπάρχουν σε ένα δωμάτιο, 
ακόμα και όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου.

 – Εκτυπώστε και σαρώστε εν κινήσει με ελαφριούς, φορητούς 
σαρωτές και εκτυπωτές μικρών διαστάσεων, οι οποίοι επιτρέπουν 
στους απομακρυσμένους υπαλλήλους να αποτυπώνουν βασικά 
έγγραφα ή να μοιράζονται εκτυπωμένα αντίγραφα.

 – Αυξήστε την παραγωγικότητα με τη σειρά προϊόντων της 
Epson  και απαλλαγείτε από προβλήματα, χάρη στις μειωμένες 
απαιτήσεις συντήρησης.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

Η απόδοση είναι κρίσιμης σημασίας. Ωστόσο, οι επαγγελματικές 
λύσεις της Epson προσφέρουν σημαντικά και γρήγορα οικονομικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να σας βοηθήσουν να 
έχετε υπεύθυνη λειτουργία.

 – Απλές, εύκολες λύσεις εκτύπωσης, χωρίς κρυφές χρεώσεις,  
για να ετοιμάζετε τον προϋπολογισμό σας με σιγουριά.

 – Το σύστημα RIPS (Replaceable Ink Pack System) εξασφαλίζει  
ότι η επιχείρησή σας θα εκτυπώνει 4,5 φορές περισσότερο2 με 
το ίδιο κόστος.

 – Οι εκτυπωτές WorkForce Pro RIPS προσφέρουν έως 96% 
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας3 σε σχέση με τους 
εκτυπωτές laser, βοηθώντας στη μείωση του κόστους ενέργειας.

 – Εξοικονομήστε έως και κατά 50% ανά σελίδα σε σύγκριση με 
έγχρωμους εκτυπωτές laser του ανταγωνισμού4

 – Μειώστε τα έξοδα εξωτερικών αναθέσεων, δημιουργώντας 
ετικέτες, εκτυπώσεις μεγάλου format και δίσκους στον  
χώρο σας.

 – Επεξεργαστείτε επιταγές με ακρίβεια και ασφάλεια και στη 
συνέχεια στείλτε σαρώσεις αυτόματα στον τοπικό σας 
διακομιστή με σαρωτές επιταγών όλα-σε-ένα.

 – Αντικαθιστώντας τους παλιούς τους εκτυπωτές με 
επαγγελματικούς εκτυπωτές inkjet της Epson, οι πελάτες μας 
μπορούν να εξοικονομήσουν έως 65,7 εκατ. € σε λογαριασμούς 
ενέργειας και έως 124 χιλ. τόνους CO

2
 σε δύο χρόνια.5



Μεγαλύτερη ασφάλεια 

Η ασφάλεια των επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Και με την Epson, 
η επιχείρησή σας δεν ήταν ποτέ σε καλύτερα χέρια.

Οι επαγγελματικές λύσεις Epson μπορούν να σας βοηθήσουν να 
συμμορφώνεστε με όλους τους τρέχοντες κανονισμούς δεδομένων  
και να ορίζετε προσαρμόσιμα επίπεδα ασφάλειας, ανάλογα με τις 
δυνατότητες της επιχείρησής σας. 

Έτσι, εξασφαλίζεται απόλυτη ηρεμία με ελάχιστα προβλήματα για την 
επιχείρησή σας.

 – Καλύψτε τα πρότυπα προστασίας δεδομένων μέσω της διαχείρισης 
οικονομικών και προσωπικών δεδομένων με τη μεγαλύτερη φροντίδα 
και αποδοτικότητα.

 – Περιορίστε την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που 
εκτυπώνονται, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφαλούς κωδικού  
PIN σε εκτυπωτές WorkForce Pro.

 – Δημιουργήστε εκτυπώσεις κατ' απαίτηση με εκτύπωση με κωδικό-κλειδί 
και δυνατότητα απελευθέρωσης βάσει επαλήθευσης.

 – Συμμορφωθείτε με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας και 
κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των IPSEC και IEEE802.1x.

 – Σαρώστε και στείλτε με ασφάλεια κρυπτογραφημένα PDF. 

 – Εξασφαλίστε ασφαλή αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας έως 
και για 100 χρόνια με τις εμπιστευτικές πληροφορίες να αποθηκεύονται σε 
DVD με προστασία από παρεμβάσεις.

€22,2 εκατ.
τον χρόνο σε λογαριασμούς 
ρεύματος5

Οι χρήστες επαγγελματικών 
εκτυπωτών inkjet της Epson 
εξοικονομούν έως



Μεταμορφώστε οποιοδήποτε  
περιβάλλον γραφείου

Εκτυπώστε πιο γρήγορα  
με μειωμένα κόστη

Οι εκτυπωτές WorkForce Pro RIPS 
προσφέρουν πολλά κρίσιμα οφέλη στις 
επιχειρήσεις. Ενισχύουν την παραγωγικότητα 
μέσω της ταχύτερης εκτύπωσης, αλλά 
στοιχίζουν πολύ λιγότερο από τους 
εκτυπωτές laser. Επίσης, καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια κατά 96%3 και αποδίδουν 
έως 99%3 λιγότερα απορρίμματα.

Πρόσβαση από παντού

Εκτυπώστε, σαρώστε και κάντε προβολές εν κινήσει, με ελαφριούς, 
φορητούς σαρωτές μικρών διαστάσεων και λύσεις απεικόνισης. 
Κρατήστε σημειώσεις σε συναντήσεις ή βρείτε εικόνες στη 
συσκευή σας και στείλτε τες στο γραφείο για εκτύπωση. Αποκτήστε 
πρόσβαση σε βιντεοπροβολείς με το Epson iProjection και σε  
τυχόν σαρωμένα έγγραφα με το Epson DocumentScan. Μάλιστα, 
είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να λειτουργεί και με Apple AirPrint 
ή Google Cloud Print.

Εκτυπώστε υψηλό όγκο εγγράφων

Ως η απόλυτη υπερδύναμη για το γραφείο, οι 
εκτυπωτές WorkForce Enterprise επεξεργάζονται 
έως 100 σελ./λεπτό. Η ευελιξία τους εξασφαλίζει 
ότι μπορούν να εκτυπώνουν έγγραφα σε 
μέγεθος έως A3+, ενώ είναι αρκετά ευέλικτοι 
ώστε να λειτουργούν σε τμήματα ή επιχειρήσεις 
οποιουδήποτε μεγέθους.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΡΑΦΕΊΟ

Προστατέψτε και αποθηκεύστε 
δεδομένα

Εξοικονομήστε χώρο και αντιμετωπίστε 
το πρόβλημα της αντοχής που συνδέεται 
με την αποθήκευση φυσικών αντιγράφων. 
Σαρώστε και αποθηκεύστε στο Discmaker 
και τα δεδομένα σας θα είναι ασφαλή για 
έως 100 χρόνια. 



Εντυπωσιάστε

Οι εκτυπωτές μεγάλου format Epson 
SureColor δημιουργούν εκτυπώσεις με 
κορυφαία χρώματα, λεπτομέρειες και 
ακρίβεια για γεωγραφική αντιστοίχιση, 
σχεδιασμό CAD, επισημάνσεις και 
παρουσιάσεις.

Βελτιώστε τον οργανισμό σας

Δημιουργήστε ετικέτες υψηλής αντοχής 
και διάρκειας σε διάφορους τύπους 
αυτοκόλλητων και χρωμάτων κειμένου. 
Με τις συσκευές δημιουργίας ετικετών 
LabelWorks μπορείτε να διασφαλίσετε 
ότι οι αναφορές, οι πόροι, τα αρχεία και 
τα καλώδιά σας φέρουν σωστές ετικέτες 
και μπορούν να εντοπίζονται εύκολα.

Η σάρωση γίνεται απλή υπόθεση

Δημιουργήστε υψηλής ποιότητας ψηφιακές εκδόσεις 
εγγράφων A4, γρήγορα και αποτελεσματικά, με 
σαρωτές WorkForce με δυνατότητα τροφοδοσίας 
φύλλων. Με δυνατότητα σάρωσης έως 65 σελίδων ανά 
λεπτό στα 300 dpi (κουκκίδες ανά ίντσα), μπορείτε να 
επεξεργάζεστε, να μοιράζεστε και να αποθηκεύετε 
έγγραφα από οπουδήποτε στον κόσμο, γρήγορα.

Εξυπνότερη εργασία με τα έξυπνα γυαλιά

Βελτιώστε τη λειτουργική απόδοση μέσω επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) και των έξυπνων γυαλιών Moverio 
που εμφανίζουν εικόνες στο εργασιακό περιβάλλον για 
εκπαίδευση, χωρίς να απαιτούνται χέρια, οπτική βοήθεια  
και ψηφιακή απεικόνιση 3D.

Τραβήξτε το ενδιαφέρον και συνεργαστείτε  
πιο αποτελεσματικά

Συνεργαστείτε σε αρχεία και έγγραφα, κάνοντας τις 
συναντήσεις πιο ενδιαφέρουσες και απλοποιώντας 
τη συνεργασία, που ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη. Οι 
συνδυαστικές λύσεις πίνακα/βιντεοπροβολέα της 
Epson χρησιμοποιούν κλιμακωτή οθόνη Full HD έως 
100 ιντσών, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον 
υπολογιστή σας ως μεγάλη διαδραστική οθόνη.

ΑΊΘΟΥΣΑ 

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ



Λύσεις για 
εξυπνότερη εργασία

Ενσωματώστε τις συσκευές MFP της Epson με ευκολία  
στο περιβάλλον σας

Οι λύσεις Business Imaging της Epson και των συνεργατών της διευκολύνουν 
την εύκολη ενσωμάτωση, χωρίς να προκαλούν προβλήματα στα υφιστάμενα 
περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πιο αποδοτικές καθημερινές 
λειτουργίες.

Δείτε ολόκληρη τη σειρά λύσεων λογισμικού και συμβατοτήτων συστήματος 
από την Epson και τους συνεργάτες της στη διεύθυνση www.epson.eu/bis

Ανακαλύψτε πιο καινοτόμες λύσεις 
για την επιχείρησή σας.
www.epson.gr/corporate

Business Imaging Solutions

Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις της Epson και των συνεργατών της αξιοποιούν 
τις δυνατότητες των εκτυπωτών, των εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών 
(MFP) και των σαρωτών εγγράφων μας, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 
επιχειρήσεων, από τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες εταιρείες, και ταυτόχρονα 
μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των κάθετων αγορών.

84.000
σελίδες αδιάλειπτης 
εκτύπωσης6

Έως

Μειώστε τα έξοδα εκτύπωσης

Πληρώστε μόνο για ό,τι εκτυπώνετε 
και λάβετε ένα απλό, ενιαίο μηνιαίο 
τιμολόγιο με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες 
εκτύπωσης της Epson. Αυτές οι υπηρεσίες 
απλοποιούν την ακριβή πρόγνωση και 
μείωση των εκτυπωτικών εξόδων, ώστε να 
μπορείτε να παρακολουθείτε τα έξοδά σας. 
Επίσης, μειώνει τις διαχειριστικές εργασίες, 
καθώς τα ανταλλακτικά παραδίδονται 
αυτομάτως, όταν πλησιάζουν να 
εξαντληθούν τα αναλώσιμα.

Προβολές από συσκευή χειρός 

Το iProjection απλοποιεί τη σύνδεση μιας 
συσκευής iOS ή Android σε μια οθόνη που 
συνδέεται με δίκτυο. Δεν μπορείτε μόνο 
να μοιράζεστε τα πάντα, από αρχεία και 
εικόνες έως παρουσιάσεις και βίντεο, αλλά 
και να προσθέτετε σχολιασμούς απευθείας 
σε αρχεία από τη συσκευή σας στην ίδια 
την οθόνη.

Εκτυπώστε από το tablet  
ή το smartphone σας

Το Epson Connect επιτρέπει να στέλνετε 
εκτυπώσεις στο γραφείο σας, απευθείας 
από τη συσκευή σας. Είναι ιδανικό, για 
παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε 
άμεσα μια φωτογραφία για σημειώσεις 
συσκέψεων σε πίνακα ή να μοιραστείτε 
ένα σημαντικό email, όταν είστε εν κινήσει.

www.epson.gr/mps



Case study

Βελτίωση ποιότητας και 
εξοικονόμηση με την Epson
Απολαύστε νέες δυνατότητες

Σε ορισμένους κλάδους, η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται 
πολύ από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Οι εταιρείες που 
αξιοποιούν κορυφαίες τεχνολογίες θα έχουν ηγετική θέση. Αυτό το 
έχει αντιληφθεί η Eliofototecnicabarbieri, μια εταιρεία εκτύπωσης 
μεγάλου εύρους που προσφέρει τα πάντα, από ψηφιακές εκτυπώσεις 
και προϊόντα επικοινωνίας έως διαχείριση βάσεων δεδομένων και 
σύνθεση γεωγραφικών και περιβαλλοντικών δεδομένων GIS για 
χαρτογράφηση. 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η εταιρεία διαχειρίζεται ολόκληρη 
τη διαδικασία, από την εκτύπωση έως τη διανομή με ταχύτητα, 
αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό, παρέχοντας ποιοτικά 
προϊόντα και μεγάλης γκάμας υπηρεσίες. 

Η επανεφεύρεση είναι το μυστικό της επιτυχίας

Θέλοντας να μεταμορφωθεί, με την πάροδο του χρόνου, η εταιρεία 
αποφάσισε να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των παλιών 
συσκευών της σε δύο περιοχές στην Πάρμα, με σύγχρονους 
εκτυπωτές υψηλής απόδοσης από την Epson.

«Έπρεπε να αντικαταστήσουμε τις παλιές συσκευές,» εξηγεί ο 
Andrea Nicoli, επικεφαλής Marketing και IT στην Eliofototecnicabarbieri, 
«επειδή δεν ήταν σε θέση να εγγυηθούν πλέον την ποιότητα που 
περίμεναν οι πελάτες μας. Οι νέες λύσεις της Epson εξασφαλίζουν 
υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.»

Επρόκειτο για μια αλλαγή που υποστηρίχτηκε από δοκιμές που 
διεξήχθησαν πριν από την αγορά και οι οποίες έδειξαν ότι οι λύσεις 
της Epson ήταν σαφώς καλύτερες ως προς την απόδοση και την 
κατανάλωση σε σχέση με τα μοντέλα που χρησιμοποιούνταν στο 
παρελθόν.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μπόρεσε να διευρύνει τους ορίζοντές της, 
κάνοντας ανοίγματα σε αγορές καλλιτεχνικών έργων, έναν γρήγορα 
αναπτυσσόμενο κλάδο όπου μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην εκτύπωση αλλά 
και στις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στις εικόνες μετά την 
παραγωγή, καθώς και μια συμβουλευτική φάση που απευθύνεται σε 
φωτογράφους.

Ισχυροί, σύγχρονοι εκτυπωτές για την κάλυψη των αναγκών 
των πελατών

Ως μεγάλης κλίμακας, υψηλής ταχύτητας και τεσσάρων χρωμάτων 
εκτυπωτής, ο SC-T7200 προσφέρει βελτιωμένη απόδοση για 
προγράμματα σχεδιασμού γραφικών, σχέδια CAD και χάρτες GIS σε 
ένα δυναμικό περιβάλλον παραγωγής. Χάρη στην ισχύ επεξεργασίας 
εικόνων και την υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, τέσσερα από αυτά 
τα μοντέλα επελέχθησαν ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις 
παραγωγικότητας και ευελιξίας της Eliofototecnicabarbieri.

Για εργασίες επιγραφών, η εταιρεία χρησιμοποιεί τον SureColor 
SC-S40600, ένα υψηλής απόδοσης μηχάνημα που υποστηρίζει μια 
ευρεία γκάμα υποστρωμάτων και υποστηρίζει ειδικά χαρακτηριστικά 
για τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας, όπως 
αυτοματοποιημένη συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης και σύστημα 
συλλογής υγρασίας μελανιού.

Οι επαγγελματικές εκτυπώσεις και τα έγχρωμα δοκίμια 
δημιουργούνται από τους SureColor SC-P20000 και SC-P9000V, 
ανάλογα με το απαιτούμενο μέγεθος. Αυτοί οι δύο φωτογραφικοί 
εκτυπωτές χρησιμοποιούν τις κεφαλές εκτύπωσης PrecisionCore 
MicroTFP της Epson για την παροχή εξαιρετικών αποτελεσμάτων με 
ανάλυση έως 2.400x1.200 dpi. Ο SC-P20000 μπορεί να υποστηρίξει 
μέσα με πλάτος έως 162,6 εκ., ενώ χρησιμοποιεί έγχρωμα μελάνια 
Epson UltraChrome Pro 10 χρωμάτων για σταθερές εκτυπώσεις 
εξαιρετικής ποιότητας, με βαθιά και πλούσια μαύρα, χάρη στα υψηλής 
πυκνότητας φωτογραφικά και μαύρα ματ μελάνια. Το SC-P9000V 
υποστηρίζει μέσα έως 112,8 εκ. και χρησιμοποιεί μελάνι pigment 
10 χρωμάτων UltraChrome HDX με βιολετί μελάνι που μπορεί να 
παράγει το 99% των χρωμάτων με πιστοποίηση Pantone, ακόμα και 
εκείνων που εντοπίζονται δύσκολα.

«Με τον νέο στόλο μηχανημάτων μας, είμαστε πλέον 
σε θέση να παράγουμε τους απαιτούμενους όγκους, σε 
υψηλή ποιότητα και σε σύντομο χρόνο: κι αυτό λόγω της 
ενσωμάτωσης των υψηλής ταχύτητας, αποτελεσματικών 
και υψηλής απόδοσης εκτυπωτών στο σύστημα 
παραγωγής μας. Η επένδυση μας βοήθησε σίγουρα να 
κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην ποιότητα.»

Andrea Nicoli 
Επικεφαλής Marketing και IT



1 Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/inkjetsaving

2 Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Απρίλιο του 2015, σε σύγκριση με όλα τα μηχανήματα που είχαν ελεγχθεί τη στιγμή της δημοσίευσης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving

3 Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving

4 Η σύγκριση της σειράς WF-C5000 πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με 
ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την CPP και αφορούν στοιχεία 
GAP του Αυγούστου του 2017 και αποτελούν μέσο όρο της τιμής που ίσχυε για τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (με τιμή σε ευρώ όπως ορίζεται από την CPP). Οι τιμές της Epson 
βασίζονται σε RRP πακέτων μελανιού XXL (5.000 σελίδων σύμφωνα με το IEEE/ISO 24711/24712). Η τιμή για τα ανταγωνιστικά μοντέλα ήταν η χαμηλότερη διαθέσιμη CPP.

5 Με βάση την εξαγωγή και την επεξεργασία πρώτων υλών και την κατασκευή αναλώσιμων. Βάσει δοκιμής με τη μεθοδολογία της Epson: 1. Ο υπολογισμός αφορά μόνο εκπομπές CO
2
 

που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 2. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού βασίζονται σε δήλωση του ενδιαφερομένου. (Δεν λαμβάνεται επιβεβαίωση τρίτου μέρους). 
3. Χρησιμοποιούμε τον συντελεστή CO

2
 (κ.-CO

2
/μονάδα) που δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων της JEMAI «LCA Pro».

6 Υψηλή χωρητικότητα μονάδων παροχής μελανιού με απόδοση έως 84.000 σελίδων περίπου. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield. Τα αρχικά μελάνια περιέχουν μελάνι που επαρκεί μόνο για την υποστήριξη της εκκίνησης του εκτυπωτή, ενώ 
τα νέα μελάνια πρέπει να αγοραστούν ή να προσφερθούν για κανονική λειτουργία.

7 Συνήθως, οι εκτυπωτές laser 45-55 σελ./λεπτό χρησιμοποιούν 1.500 Watt. Ο WorkForce Enterprise υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της τάξεως των 180 Watt – 320 Watt και εκτυπώνει 
έως 100 εικόνες/λεπτό.

8 Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των βιντεοπροβολέων 500 lumen και άνω. (Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2016)

Προστατεύστε το μέλλον του πλανήτη
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Στην Epson, κατανοούμε τη σημασία της προστασίας του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.

Καλύψτε τους στόχους σας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος με έως 99% λιγότερα απορρίμματα από την 
τεχνολογία WorkForce Pro RIPS3 και το Replaceable Ink Pack System, καταναλώστε έως 96% λιγότερη ενέργεια με εκτυπωτές 
WorkForce Pro3 και διπλασιάστε την ταχύτητα εκτύπωσης με τη μισή κατανάλωση ενέργειας, με τη σειρά WorkForce Enterprise7

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας με την οικονομική λειτουργία στις διαδραστικές λύσεις προβολής που χρησιμοποιείτε και 
απολαύστε εκτεταμένη διάρκεια ζωής της λάμπας

Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωμα χρησιμοποιώντας σαρωτές που δεν απαιτούν προθέρμανση και μειώστε την κατανάλωση 
ενέργειας, χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία ReadyScan

Εξοικονομήστε ενέργεια αντικαθιστώντας τους παλιούς τους εκτυπωτές με επαγγελματικούς εκτυπωτές inkjet της Epson,  
οι πελάτες μας μπορούν να εξοικονομήσουν έως 65,7 εκατ. € σε λογαριασμούς ενέργειας σε δύο χρόνια5

Εξοικονομήστε CO2 αντικαθιστώντας τους παλιούς τους εκτυπωτές με επαγγελματικούς εκτυπωτές inkjet της Epson και έως 
124 χιλ. τόνους CO

2
 σε δύο χρόνια5

Δείτε πού μπορείτε να κάνετε οικονομία
Υπολογίστε την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και CO2 που μπορεί να πετύχει ένας εκτυπωτής WorkForce Pro στο εταιρικό 
σας περιβάλλον με το εργαλείο υπολογισμού μας.

www.epson.gr/verticals/eco-savings
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
fax: 210-6828615
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.


