Rozwiązania biznesowe firmy Epson

PATRZYMY NA BIZNES
Z TWOJEJ PERSPEKTYWY

TWORZONE Z MYŚLĄ
O WYDAJNOŚCI.
ZAPROJEKTOWANE DLA CIEBIE.
W dzisiejszym szybko rozwijającym się i wymagającym środowisku biznesowym potrzebujesz
technologii, która gwarantuje odpowiednie rezultaty, usprawnia pracę, tworzy odpowiedni
wizerunek firmy i na którą zawsze możesz liczyć. Przy coraz mniejszych budżetach stosunek
jakości do ceny ma ogromne znaczenie. Firma Epson doskonale zdaje sobie z tego sprawę.
Nasza inteligentna technologia zmienia sposób, w jaki pracujesz i pozwala oszczędzać czas
oraz pieniądze, dzięki czemu możesz skupić się na głównej działalności firmy.

Oszczędne rozwiązania

Wydajność

Każda firma chciałaby, by nowe rozwiązania IT nie były
droższe niż stosowane dotychczas. Zakup rozwiązań firmy
Epson to inwestycja w technologię, która sprosta przyszłym
wymaganiom i zapewni realne oraz wymierne oszczędności
oraz dużą wydajność.

Aby najlepiej wydobyć potencjał pracowników, należy
zapewnić im łatwy dostęp do technologii, która nie będzie
ich spowalniać. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy
Epson możesz zminimalizować przestoje i sprawić, by
wszyscy mogli pracować z maksymalną wydajnością.

Technologia przyjazna
środowisku

Poufność

Rozwiązania firmy Epson są projektowane z myślą
o zapewnieniu jak najwyższej wydajności. W rezultacie
są one zatem bardziej przyjazne dla środowiska, tańsze
w eksploatacji i zużywają mniej zasobów oraz energii.

Pojawianie się nowych urządzeń może rodzić obawy
dotyczące bezpieczeństwa danych. Firma Epson zapewnia
swobodę udostępniania treści, pomagając jednocześnie
zabezpieczyć dane i zasoby zgodnie z obowiązującymi
w Twojej firmie zasadami.

PRZEKSZTAŁĆ DOWOLNE
ŚRODOWISKO BIZNESOWE

Osiągnij rezultaty godne nagród

Zrób duże wrażenie

Nasze wielokrotnie nagradzane drukarki WorkForce Pro
są szybkie, ekonomiczne i ekologiczne, tworzą wysokiej
jakości wydruki i skracają czas przestoju.

Drukarki wielkoformatowe Epson tworzą wysokiej
jakości odbitki fotograficzne na żądanie, zapewniając
doskonałe rezultaty w przypadku wewnętrznych
oznakowań i plakatów.

Proste skanowanie
Szybkoskanujące skanery z dupleksem, w połączeniu
z oprogramowaniem Document Capture Pro, umożliwiają
skanowanie dokumentów bezpośrednio do wybranego
systemu przechowywania danych. Można je także skanować
do chronionego hasłem pliku PDF. Funkcje te wpływają na
poprawę efektywności i pomagają zabezpieczyć poufne dane.

Zabezpiecz dane
Oszczędzaj czas i pieniądze, przechowując
i archiwizując poufne informacje na bezpiecznych
płytach DVD, bez potrzeby ponownego zapisu
nawet przez 100 lat.

Zwiększ poziom
zaangażowania i współpracy
Dzięki naszym rozwiązaniom wspólna praca nad
dokumentami oraz udostępnianie plików stają się
prostsze, zaś zwykłe spotkania zamieniają się w
twórcze zebrania. Nasze projektory zapewniają
możliwość skalowania wielkości obrazu — jedno
urządzenie wystarczy, by dostosować ekran do
niemal każdego pomieszczenia.

Organizacja pracy biura

Mobilne prezentacje

Twórz mocne i trwałe etykiety na rozmaitych
taśmach i w różnych kolorach, aby usprawnić
organizację. Są one idealne do zarządzania
zapasami, katalogowania i etykietowania.

Nasze lekkie, przenośne i łatwe w konfiguracji
projektory to idealne rozwiązanie, kiedy trzeba
przemieścić się z jednego pomieszczenia do
drugiego lub udać się na spotkanie poza biurem.

OSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA
Nasze innowacyjne technologie łączą konkurencyjne ceny
z funkcjami zapewniającymi oszczędności — dzięki temu
możesz obniżyć koszty bez obniżania jakości.
Stałe obniżanie budżetów zmusza firmy do stosowania technologii, które będą przynosić oszczędności nie
tylko w momencie zakupu, lecz także w ciągu całego cyklu życia danego produktu.
Dlatego właśnie dokładnie przemyśleliśmy każdy aspekt naszej gamy produktów i możemy zaoferować technologię,
która znacznie zredukuje rachunki za papier, drukowanie i energię. Uzyskaj dużo więcej za dużo mniej dzięki
produktom stworzonym z myślą o biznesie.

Niski całkowity koszt
użytkowania (TCO)
Wielofunkcyjne drukarki z serii WorkForce Pro i WorkForce Pro
Replaceable Ink Pack System (RIPS) zostały zaprojektowane
z myślą o wydajności, przekładającej się na niski koszt
eksploatacji w ciągu całego cyklu życia produktów. Dotyczy
to zarówno ceny zakupu i materiałów eksploatacyjnych, jak
i kosztów konserwacji.
–– Zmniejsz koszt wydruku jednej strony o 50% w porównaniu
do konkurencyjnych kolorowych drukarek laserowych1.
–– Drukuj do 75 000 stron bez wymiany wkładów atramentowych,
stosując drukarki WorkForce Pro RIPS2.

Nawet

o 50%

niższy koszt
wydrukowania strony1

Mądrze gospodaruj
budżetem
Przejmij kontrolę nad kosztami
drukowania dzięki naszej wszechstronnej
usłudze drukowania Epson Print
Performance.
–– Płać tylko za to, co wydrukujesz
(strony lub milimetry atramentu).
–– Otrzymuj jeden raport i rachunek
miesięcznie.
–– Ciesz się wygodą kompletnego
zarządzania materiałami
eksploatacyjnymi.

Zyskaj pewność
niezawodnego
działania

Oszczędzaj na
outsourcingu

Nasze projektory biznesowe zapewniają
pewność niezawodnego działania,
prostotę obsługi i niskie koszty
konserwacji — bez obniżania jakości.

Dzięki naszym drukarkom
wielkoformatowym możesz
zaoszczędzić czas i pieniądze,
drukując we własnej firmie,
zamiast zlecać zadania
zewnętrznym wykonawcom.

–– Instalacja skalowalnych i
ekonomicznych projektorów jest łatwa
i umożliwia elastyczną konfigurację.

–– Twórz zapierające dech w piersiach
plakaty i oznakowania firmowe
za pomocą drukarek SureColor.

–– Przejmij zdalną kontrolę nad wszystkimi
projektorami w sieci za pomocą
oprogramowania
EasyMP™ Network Monitor.

–– Korzystaj z narzędzia Accounting
Tool do monitorowania kosztów
pracy wszystkich drukarek
wielkoformatowych w obrębie sieci.

–– Zdalnie wyłączaj i włączaj projektory
czy przełączaj źródła wejścia.

Skorzystaj z kalkulatora całkowitego
kosztu eksploatacji na stronie
www.epson.pl/tco

PROSTY PRZEPŁYW PRACY
Nasze technologie mogą zmienić sposób prowadzenia
firmy, zwiększając wydajność pracy i sprzedaży oraz
ułatwiając komunikację.
W biurze ciągle coś się dzieje, dlatego technologia powinna upraszczać codzienne zajęcia i ułatwiać pracę.
Z tego powodu projektujemy nasze produkty tak, aby mogły dotrzymać Ci kroku podczas ciężkiej pracy.
Intuicyjna obsługa i minimalne wymogi szkoleniowe sprawiają, że Twoje dokumenty i prezentacje będą
się wyróżniać jakością, zapewniając odpowiednie rezultaty tam, gdzie ma to największe znaczenie.

Twórz, współpracuj, udostępniaj
Urządzenia z serii EB-1400Wi, stanowiące połączenie projektora
o ultrakrótkim rzucie, tablicy interaktywnej i papierowego flipchartu,
są wielofunkcyjnymi rozwiązaniami do sal konferencyjnych.
–– Dzięki skalowalnemu ekranowi o rozmiarze do 100 cali wyświetlana
treść jest dobrze widoczna również dla osób siedzących z tyłu sali.
–– Dwa pióra interaktywne pozwalają sporządzać notatki
we współpracy z kolegami.
–– Zapisuj treść i udostępniaj ją przez port USB, lokalną sieć i
pocztę e-mail.
–– Korzystaj z aplikacji Epson iProjection3 do bezprzewodowego
wyświetlania ze smartfona lub tabletu.
–– Dzięki komunikatorom internetowym, takim jak Lynx i
Skype, możesz w łatwy i tani sposób rozszerzyć możliwości
interaktywne komputera i efektywniej prowadzić spotkania.
–– Oprogramowanie Epson EasyMP™ umożliwia monitorowanie
i kontrolę wszystkich posiadanych projektorów.
–– Prowadź prezentacje jak chcesz i kiedy chcesz — łatwo
i skutecznie. Nasze specjalistyczne rozwiązania umożliwiają
scentralizowaną kontrolę nad całą flotą projektorów, kontrolę
sieciową, zdalne wyświetlanie, poprawę interaktywności
i nie tylko.
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stron

ciągłego drukowania2

Uprość przepływ pracy Organizuj pracę firmy
z dowolnego miejsca
Zwiększ wydajność dzięki naszym
skanerom, umożliwiającym szybkie
skanowanie, udostępnianie
i zabezpieczanie najważniejszych
dokumentów firmy.
–– Integruj skanery z istniejącymi
procesami i infrastrukturą za pomocą
oprogramowania Document Capture Pro.
–– Przesyłaj automatycznie zeskanowane
pliki do wybranych aplikacji
chmurowych za pomocą usługi Scanto-Cloud4.
–– Niezależnie od potrzeb — czy będą
to wizytówki, czy rysunki CAD w
rozmiarze A0 — w naszej ofercie
znajdują się urządzenia skanujące
do wszystkiego typu zadań.

Nasze drukarki etykiet LabelWorks
ułatwiają organizować i usprawniać pracę
firmy z dowolnego miejsca i dzięki temu
zwiększać efektywność.
–– Dzięki aplikacji Epson iLabel5 możesz
projektować, tworzyć i drukować trwałe
etykiety bezpośrednio ze smartfona lub
tabletu.
–– Organizuj dokumenty papierowe,
materiały i sprzęt, korzystając
z czytelnych i zróżnicowanych stylowo
etykiet, tworzonych za pomocą
drukarek LabelWorks.

Bezproblemowe
drukowanie
Wymiana wkładów atramentowych
o dużej pojemności WorkForce Pro
jest niewiarygodnie łatwa. Dzięki tej
technologii urządzenie jest gotowe
do pracy, kiedy jest potrzebne,
a przestoje zostają ograniczone.
–– Skróć czas poświęcany przez
pracowników na zarządzanie
materiałami eksploatacyjnymi
i zmniejsz liczbę połączeń
z pomocą techniczną.
–– Drukuj z dowolnego miejsca ze
smartfona, tabletu lub laptopa,
korzystając z funkcji Epson Connect4.
–– Stosuj Email Print for Enterprise
do druku bezpośrednio z firmowego
adresu e-mail, bez konieczności
pobierania sterowników.
–– Za pomocą atramentu DURABrite Ultra
firmy Epson możesz tworzyć trwałe
wydruki długo zachowujące kolory.
–– Przejmij pełną kontrolę nad
procesami drukowania dzięki
standardowi Epson Open Platform,
który zapewnia łatwą integrację
oprogramowania działającego na
wszystkich posiadanych urządzeniach.

PRZYJAZNA TECHNOLOGIA
Firma Epson pomoże Ci zredukować emisję
dwutlenku węgla i ślad węglowy firmy za
pomocą technologii ułatwiającej realizację
celów w zakresie ochrony środowiska.
Czymkolwiek się zajmujesz, Twoi udziałowcy, klienci i pracownicy na pewno docenią Twoją dbałość
o środowisko naturalne.
Firma Epson przykłada ogromną wagę do opracowywania przyjaznych środowisku technologii
i tworzenia produktów o niskim zużyciu energii. Pomagamy spełniać cele dotyczące ochrony
środowiska i oszczędzać pieniądze dzięki czystszym oraz bardziej ekologicznym produktom.

Ogranicz pobór mocy,
zmniejsz zużycie energii
Drukarki WorkForce Pro stanowią kolejny wyraz
naszego zaangażowania na rzecz redukcji poboru
mocy i zużycia zasobów.
–– Zmniejsz poziom zużycia energii nawet
o 96% dzięki drukarkom WorkForce Pro6.
–– Ciesz się mniejszą o 94% ilością odpadów
generowanych przez drukarki WorkForce Pro RIPS
w porównaniu do drukarek laserowych i kopiarek6.

Mniejsze o nawet

96%
zużycie
energii
dzięki drukarkom WorkForce Pro6

Mniej energii,
lepsze wyniki

Optymalizacja
wydajności

Bardziej ekologiczne
przechowywanie

Stosowana w naszych projektorach
innowacyjna technologia pomoże
osiągnąć cele w zakresie ochrony
środowiska.

Skanery zaprojektowane z myślą
o łatwości obsługi i szybkości
działania ułatwiają poprawę wydajności
i ograniczenie wpływu na środowisko.

Dalekowzroczność, z jaką
projektowano i rozwijano nasze
urządzenia Discproducer™, zapewnia
wydajność i oszczędność procesu
zabezpieczania danych.

–– Skorzystaj z gamy przyjaznych dla
środowiska funkcji, w tym trybu
eco, ograniczającego pobór mocy
przez lampę.

–– Zmniejsz zużycie energii dzięki
zapewniającej wydajność technologii
ReadyScan oraz trybowi uśpienia

–– Bezpiecznie przechowuj dane
i zmniejsz zużycie zasobów bez
potrzeby ponownego zapisywania
płyt nawet przez 100 lat.
–– Dane zapisane na płycie DVD możesz
bezpiecznie przechowywać bez
potrzeby ich ponownego zapisu
nawet przez 50 lat.

Dbamy o ochronę środowiska. Porównaj
emisję CO2 oraz zużycie energii elektrycznej
przez drukarki firmy Epson i urządzenia innych
producentów. Zobacz, jak duże oszczędności
może przynieść przejście na nasze rozwiązania.
Aby dowiedzieć się, jak wiele możesz
zaoszczędzić, odwiedź stronę:
www.epson.pl/eco-saving

POUFNOŚĆ
Twoja prywatność jest dla firmy Epson bardzo
ważna. Dlatego nasze rozwiązania są projektowane
z myślą o utrzymaniu poufności danych.
Gwałtowny wzrost przesyłu danych elektronicznych z i do organizacji sprawił, że
ochrona informacji poufnych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.
Epson oferuje całą gamę najnowocześniejszych produktów i usług, które pomagają
bezpiecznie udostępniać, archiwizować i przechowywać dane, dbając o to, by te
nie dostały się w niepowołane ręce.

Bezpieczne
przechowywanie danych
Jesteśmy liderami w dziedzinie archiwizacji poufnych danych.
Wiele firm wybiera urządzenia Discproducer™ ze względu
na ich niezawodność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi.
–– Szybko archiwizuj duże ilości danych i chroń je przed utratą
lub uszkodzeniem.
–– Twórz płyty, których nie można zmieniać ani modyfikować —
po wypaleniu są w 100% zabezpieczone przed wirusami.
–– Dodatkową ochronę bardzo poufnych umożliwia blokada
w modelu PP-100N, zapobiegająca nieupoważnionemu
dostępowi do nośników.

Do
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bezpiecznego
przechowywania

Poufne drukowanie
Nasze drukarki WorkForce Pro
umożliwiają zabezpieczenie materiałów
poufnych, od danych osobowych po
niejawne plany i oferty firmowe.
–– Zabezpiecz sprzęt kodem PIN
i ogranicz dostęp do drukarek
do grona upoważnionych osób.
–– Bezpieczeństwo danych,
uzyskiwane dzięki zgodności drukarek
WorkForce Pro z najnowszymi
protokołami, w tym IPSEC i IEEE802.1x,
zapewnią Ci pełen spokój.

Zabezpieczenie
hasłem

Wszechstronna
technologia

Nasze rozwiązania przeznaczone
do skanowania dokumentów mają
rozmaite opcje zabezpieczeń.

Epson Open Platform (EOP) to pakiet
do tworzenia oprogramowania,
umożliwiający dostosowanie drukarek
wielofunkcyjnych do wymagań, które
zmieniają się wraz z celami biznesowymi
i systemami informatycznymi firmy.

–– Skanowanie do chronionego
hasłem pliku PDF.
–– Ograniczenie dostępu do urządzenia
dzięki zabezpieczeniu hasłem panelu
sterowania.
–– Ograniczenie bezpiecznych lokalizacji
do wstępnie zdefiniowanych katalogów
docelowych.
–– Skupienie kontroli nad flotą
urządzeń w jednym miejscu, aby
zmaksymalizować poziom ochrony.

–– Integracja urządzenia Epson ze
sprzętem innych producentów
umożliwia stworzenie bezpiecznej,
centralnie zarządzanej floty.
–– Odkryj pełny potencjał drukarek
wielofunkcyjnych Epson skorzystaj
z niezwykle szerokiej gamy rozwiązań.
–– Twórz z łatwością aplikacje
dzięki zastosowanych przez
EOP standardowych technologii
usług internetowych.

Studium przypadku

PRZEDSTAWIENIE
NAJNOWOCZEŚNIEJSZEJ
TECHNOLOGII KLIENTOM
CLOUDAMOUR to ukierunkowana na potrzeby klientów
firma informatyczna, która pomaga im zwiększać wydajność
dzięki przyjęciu i wdrożeniu nowych technologii. Oferta firmy
obejmuje pomoc przez proaktywną identyfikację rozwiązań
informatycznych, które ułatwiają współpracę i zwiększają
interaktywność.
W roku 2014 firma zdobyła tytuł roku Microsoft World Wide
Cloud Partner.

Inspirowanie klientów
Klienci firmy pochodzą z różnych branż, takich jak m.in. finanse,
media, rekrutacja i handel detaliczny. Wielu z nich reprezentuje
sektor mniejszych przedsiębiorstw, często niezadowolonych
z braku dostępu do infrastruktury informatycznej, jaką
dysponują duże korporacje.
Aby zaprezentować klientom potencjał chmurowej
infrastruktury informatycznej, firma Cloudamour stworzyła
zaawansowane centrum innowacji (https://cloudamour.com/
services/customer-immersion/). Uzupełnia je gama nowych
interaktywnych technologii, w tym inteligentna cyfrowa recepcja
i obsługiwane dotykowo rozwiązanie dla sal konferencyjnych
Epson EB-1430Wi. Firma Cloudamour dążyła do zaangażowania
klientów dzięki współpracy oraz interaktywności i osiągnięcia
efektu określanego jako „doświadczenie pełnej immersji
przez klienta”.

Przeprowadzona ostatnio analiza wykazała, że firmy
wykorzystujące narzędzia do współpracy osiągają w ciągu
zaledwie roku od wdrożenia wzrost ogólnej satysfakcji klientów
wynoszący 23%7. „Wiemy z doświadczenia, że najprostszym
sposobem pokazania klientom, co mogą osiągnąć dzięki
korzystaniu z technologii do współpracy, to pozwolenie im na
doświadczenie pełnej immersji” — wyjaśnia Mitchell Feldman,
dyrektor generalny i założyciel firmy Cloudamour.

Tworzenie doświadczenia immersji
Elementem kluczowym dla tworzenia przez firmę
Cloudamour doświadczenia immersji przez klienta jest
zestaw do wideokonferencji o wysokiej rozdzielczości.
Odwiedzający mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach,
umożliwiającym im zaangażowanie się w różne scenariusze
przedstawiające biznesową codzienność, demonstrujące
możliwości zmiany sposobu pracy przez nowoczesne,
przełomowe technologie, które zwiększają zakres
współpracy i interaktywność.
W zestawie demonstrowane jest rozwiązanie dotykowe
EB-1430Wi. Umożliwia ono wyświetlanie obrazów o rozmiarze
nawet 100 cali na niemal każdej powierzchni, dzięki czemu jest
idealne do stymulowania aktywnego udziału w spotkaniach.

Technologia obsługi dotykowej

Interaktywne rozwiązania konferencyjne

Całościowe rozwiązanie

Aż 87% użytkowników funkcji wideokonferencji stwierdza, że
technologia spowodowała ich lepszą integrację z zespołami
i kolegami7. Dzięki rozwojowi technologii użytkownicy mogą
obecnie wzbogacać spotkania o nowe interaktywne elementy.
„Pracownicy naszych klientów z sektora finansowego pracują
w oddalonych od siebie miejscach, przez co możliwość
organizowania bezpośrednich spotkań jest ograniczona” —
mówi Feldman. „Teraz dzięki funkcji obsługi dotykowej
rozwiązania EB-1430Wi i programowi Microsoft Lync poprawiają
oni jakość współpracy podczas spotkań — wszyscy uczestnicy
mogą sporządzać notatki i komentować wnioski”.

Odwiedzający mogą korzystać z technologii dotykowej
do sporządzania notatek na pustej tablicy lub nanoszenia
ich na istniejące dokumenty. Interaktywność działa w tym
przypadku w taki sam sposób, jak na tablecie dotykowym.
Rozwiązanie firmy Epson do sal konferencyjnych jest
zainstalowane wraz z drukarką atramentową dla firm
Epson WorkForce Pro. Dokumenty można tworzyć
i edytować, używając interaktywnego projektora,
a następnie łatwo je zapisywać i drukować. „EB1430Wi
jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia nam
pełne wykorzystanie sali konferencyjnej bez konieczności
stosowania wielu dodatkowych zestawów” — wyjaśnia
Feldman. „Dzięki przystępnej cenie technologia ta jest
obecnie dostępna dla wszystkich naszych klientów” —
kontynuuje.

Integracja

Powyższy przykład obrazuje sposób wykorzystania przez
firmę Cloudamour technologii Epson w połączeniu z innymi
rozwiązaniami i usługami w celu integracji w ramach
nowoczesnego środowiska biurowego. „Wybraliśmy technologię
firmy Epson z uwagi na to, że jest ona znaną w branży marką
i wyznaje tę samą co my wizję tworzenia interaktywnych,
umożliwiających współpracę rozwiązań dla naszych klientów” —
dodaje Feldman.

Jednym z rozwiązań prezentowanych przez firmę Cloudamour
jest możliwość integracji obsługiwanego dotykowo rozwiązania
Epson do sal konferencyjnych z funkcją wideokonferencji
programu Microsoft Lync w celu zwiększenia interaktywności
spotkań.

Projektory wybrano z uwagi
na zapewniany przez nie ostry
obraz o wysokim kontraście.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.epson.pl/corporate

1. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving.
2. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.epson.eu/pageyield.
3. Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.
4. Funkcja Epson iPrint wymaga połączenia bezprzewodowego. Do korzystania z funkcji Epson Email Print, Epson Remote Print Driver i Epson Scan-toCloud konieczne jest połączenie internetowe. Więcej informacji oraz listy obsługiwanych języków i urządzeń można znaleźć na stronie
www.epson.pl/connect.
5. Zgodne z LabelWorks LW-600P i LW-1000P. Aplikacja Epson iLabel jest dostępna do pobrania w serwisach Apple App Store i Google Play.
6. Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy od kwietnia 2015 r., w porównaniu z wybranymi
konkurencyjnymi drukarkami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/inkjetsaving.
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7. Współpraca biznesowa: współpraca jest korzystna dla biznesu:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: +48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

