Riešenia pre firmy od spoločnosti Epson

NA PODNIKANIE SA
POZERÁME Z VÁŠHO
POHĽADU

VYTVORENÉ S DÔRAZOM
NA PRODUKTIVITU.
NAVRHNUTÉ PODĽA VÁS.
V dnešnom rýchlom a náročnom svete podnikania potrebujete technológiu, ktorá prináša výsledky. Tá vám
pomôže pracovať efektívnejšie. Tá vám dodá ten správny štýl. Tá dokonale funguje vždy, keď to potrebujete.
Vzhľadom na zoštíhlené rozpočty si uvedomujeme, že najväčší dôraz sa kladie na pomer ceny a výkonu.
Spoločnosť Epson boduje v každej oblasti. Naša inteligentná technológia zmení spôsob, akým pracujete,
ušetrí vám čas aj peniaze a oslobodí vás, aby ste sa mohli sústrediť na hlavné prvky podnikania.

Efektívne riešenia
z hľadiska nákladov
Radi by ste počuli, že vaše budúce riešenie v oblasti IT vás
v budúcnosti nebude stáť o nič viac. Spoločnosť Epson vám
umožní investovať do technológie pripravenej na budúcnosť
s reálnou a merateľnou efektívnosťou a úsporami.

Jednoduchý pracovný postup
Ak chcete zo svojich zamestnancov dostať to najlepšie,
treba im poskytnúť jednoduchý prístup k technológiám,
ktoré ich nebudú spomaľovať. Vďaka inovatívnym
riešeniam od spoločnosti Epson môžete minimalizovať
prestoje a zaistiť, aby všetci pracovali maximálne efektívne.

Čistejšia technológia

Dôverné

Riešenia od spoločnosti Epson sú navrhnuté s dôrazom
na efektívnosť – to znamená, že sú šetrnejšie k životnému
prostrediu a pri prehľadnejších nákladoch znižujú spotrebu
zdrojov a energie.

Nové zariadenia môžu vzbudzovať obavy z hľadiska
bezpečnosti údajov a informácií. Spoločnosť Epson
ponúka slobodné zdieľanie obsahu, pričom pomáha
chrániť vaše údaje a zdroje v súlade so zásadami
vašej organizácie.

ZMEŇTE KAŽDÉ FIREMNÉ
PROSTREDIE

Dosiahnite výsledky,
ktoré iní ocenia
Naše oceňované rýchle hospodárne a ekologické
tlačiarne WorkForce Pro poskytujú vysokokvalitné
výsledky a kratšie prestoje.

Zanechanie skvelého dojmu
Naše veľkoformátové tlačiarne vytvárajú
podľa potreby fotografické výtlačky vysokej
kvality, dosahujú úžasné výsledky v prípade
firemných nápisov a plagátov.

Skenujte s ľahkosťou
Naše vysokorýchlostné obojstranné skenery v kombinácii
so softvérom Document Capture Pro umožňujú skenovať
dokumenty priamo do vášho obľúbeného úložného
systému. Takisto možno skenovať do bezpečného heslom
chráneného súboru vo formáte PDF. Tieto funkcie zvyšujú
produktivitu a pomáhajú uchovávať dôverné informácie
v bezpečí.

Zabezpečte svoje údaje
Ušetrite čas a peniaze ukladaním a archiváciou
dôverných informácií na disky DVD odolné voči
nedovolenej manipulácii, ktoré nie je potrebné
prepisovať až 100 rokov.

Účinnejšie sa zapájajte
a spolupracujte
Uľahčili sme ľuďom spoluprácu na dokumentoch,
pri zdieľaní súborov a transformácii obyčajných porád
na stretnutia zamerané na tímovú spoluprácu. Naše
projektory umožňujú škálovať aj veľkosť zobrazenia,
vďaka čomu získate riešenie do miestnosti prakticky
ľubovoľných rozmerov – a za svoje peniaze získate
väčšie zobrazenie.

Usporiadanie kancelárie

Prezentácia v pohybe

Zlepšite organizáciu vytváraním odolných
trvanlivých štítkov v širokej farebnej škále pások
a textu. Sú ideálne na správu zásob, kartotéky
a štítkov.

Naše ľahké, prenosné projektory sú mimoriadne
mobilné a ľahko sa nastavujú. Sú ideálne, ak sa
presúvate z miestnosti do miestnosti alebo máte
stretnutie mimo kancelárie.

EFEKTÍVNE RIEŠENIA
Z HĽADISKA NÁKLADOV
Naše inovatívne technológie kombinujú výhodné ceny
s úspornými funkciami a zabezpečujú vám možnosť
znižovať náklady bez kompromisov v oblasti kvality.
V súčasnej situácii obmedzených rozpočtov musia byť technológie v oblasti podnikania
mimoriadne cenovo výhodné, a to nie len pri nákupe, ale počas celej doby životnosti produktu.
Preto sme sa zamerali na každý aspekt nášho radu a pripravili sme technológie, ktoré výrazným
spôsobom znižujú náklady na papier, tlač a energie. Získajte oveľa viac za oveľa menej vďaka
produktom určeným pre podnikanie.

Nízke celkové náklady
na vlastníctvo
Naše rady multifunkčných zariadení WorkForce Pro a
WorkForce Pro RIPS (systém vymeniteľnej súpravy atramentu)
sú navrhnuté s dôrazom na efektivitu – od nákupnej ceny
po spotrebný materiál a údržbu – s cieľom zachovať nízke
náklady na technológiu tlače po celú dobu životnosti.
–– Znížte náklady na tlač strany až o 50 % v porovnaní
s konkurenčnými farebnými laserovými tlačiarňami1.
–– Vďaka tlačiarňam WorkForce Pro RIPS vytlačte až
75 000 strán bez výmeny atramentu2.

Až do

50 %

nižšie náklady
na tlačenú stranu1

Investujte svoj
rozpočet rozumne

Zabudnite na
všetky starosti

Ušetrite na
dodávateľoch

Majte pod kontrolou náklady na tlač
prostredníctvom našej komplexnej
tlačovej služby Epson Print Performance.

Naše biznis projektory prinášajú úplne
bezproblémové riešenie, jednoducho
sa používajú a nevyžadujú si rozsiahlu
údržbu – to všetko bez zníženia kvality.

Vďaka našim veľkoformátovým tlačiarňam
môžete ušetriť čas a peniaze tlačením
vo firme namiesto toho, aby ste prácu
posielali k externým dodávateľom.

–– Jednoduchá a flexibilná montáž
škálovateľného riešenia projekcie
s nízkymi nákladmi

–– Vytvárajte pôsobivé plagáty a firemné
pútače pomocou zariadení radu
SureColor

–– Pomocou softvéru EasyMP™ Network
Monitor diaľkovo ovládajte a monitorujte
každý projektor v sieti

–– Používajte nástroj účtovníctva na
sledovanie nákladov na úlohy v prípade
veľkoformátových tlačiarní v rámci siete

–– Plaťte len za to, čo vytlačíte
(za strany alebo mililitre atramentu)
–– Dostávajte jednu mesačnú správu
a jednu mesačnú faktúru
–– Majte prospech z praktickej komplexnej
správy spotrebného materiálu

–– Diaľkovo zapínajte a vypínajte
projektory, prepínajte zdroje vstupov
a využívajte ďalšie funkcie

Použite našu kalkulačku celkových
nákladov na vlastníctvo na stránke:
www.epson.sk/tco

JEDNODUCHÝ
PRACOVNÝ POSTUP
Naše technológie môžu zmeniť spôsob vášho podnikania,
pomôžu vám zvýšiť produktivitu práce, predávať efektívnejšie
a jednoduchšie sa pripájať.
V rušnom prostredí kancelárie by technológia mala zjednodušovať každodenné úlohy a uľahčovať prácu. Preto na
návrhu našich produktov pracujeme rovnako usilovne ako vy. Intuitívne sa používajú a vyžadujú si len minimálne
zaškolenie. Zabezpečia, aby vaše dokumenty a prezentácie vynikli, a pomáhajú vám dosahovať výsledky, na ktorých záleží.

Tvorte, spolupracujte, zdieľajte
Náš rad projektorov EB-1400Wi predstavuje komplexné riešenie pre
zasadacie miestnosti, ktoré spája výhody projektorov s veľmi krátkou
projekčnou vzdialenosťou, interaktívnych a papierových tabúľ.
–– Zaistite, aby aj ľudia sediaci v zadnej časti miestnosti videli zobrazovaný
obsah vďaka škálovateľnému zobrazeniu až do veľkosti 100 palcov
–– Spolupracujte s kolegami prostredníctvom poznámok vytváraných
pomocou dvoch interaktívnych pier
–– Ukladajte a zdieľajte prostredníctvom zariadenia USB, miestnej
siete alebo e-mailu
–– Bezdrôtová projekcia zo smarfónu alebo tabletu vďaka aplikácii
Epson iProjection3
–– Rozšírte interaktivitu vášho osobného počítača jednoducho a lacno
pomocou webových komunikačných nástrojov na pracovnej ploche,
ako sú Lynx alebo Skype, s cieľom zlepšiť priebeh každého stretnutia
–– Monitorujte a ovládajte celú skupinu projektorov pomocou
softvéru EasyMP™
–– Urobte prezentáciu tak, ako chcete, kde chcete, jednoducho
a efektívne. Naše špecializované riešenia vám poskytnú centralizovanú
kontrolu nad celou skupinou projektorov, ovládanie po sieti, projekciu
na diaľku, zlepšenú interaktivitu a iné výhody.

Až do

75 000
strán
neprerušenej tlače2

Zjednodušte svoje
pracovné postupy

Zorganizujte obchod
kdekoľvek

Zvýšte produktivitu pomocou našich
skenerov, ktoré umožňujú rýchle
zaznamenanie, zdieľanie a zabezpečenie
mimoriadne dôležitých obchodných
dokumentov.

Naše štítkovače LabelWorks vám uľahčia
organizáciu a zjednodušia vaše firemné
prostredie – a ich efektivitu si môžete
vziať so sebou kamkoľvek.

Naše veľkokapacitné atramentové
zásobníky zariadení WorkForce Pro
sa veľmi jednoducho vymieňajú – ide
o technológiu, ktorá je pripravená na
použitie, keď to potrebujete, s kratšími
prestojmi.

–– Navrhujte, vytvárajte a tlačte odolné
štítky priamo zo svojho smartfónu
alebo tabletu pomocou aplikácie
Epson iLabel5

–– Skráťte čas, ktorý zamestnanci trávia
pri správe spotrebného materiálu
tlačiarní, a zmenšite počet zásahov
podpory

–– Roztrieďte papier, prostriedky
a vybavenie pomocou niekoľkých
jasných a odolných štýlov
prostredníctvom zariadení
LabelWorks

–– Tlačte z ľubovoľného miesta
pomocou svojho smartfónu, tabletu
alebo laptopu prostredníctvom
funkcie Epson Connect4

–– Začlenia sa do vašich existujúcich
procesov a infraštruktúry pomocou
softvéru Document Capture Pro
–– Automaticky nahrávajte naskenované
súbory do aplikácií svojej preferovanej
služby cloud pomocou služby Scan-toCloud4
–– Čokoľvek potrebujete – od skenovania
vizitiek po výkresy CAD vo formáte
A0, – máte k dispozícii skenovacie
zariadenie pre každú pracovnú úlohu

Bezproblémová tlač

–– Pomocou funkcie Email Print for
Enterprise tlačte priamo z firemnej
e-mailovej adresy bez potreby
preberania ovládačov
–– Vytvárajte trvanlivé výtlačky, ktoré
si dlhodobo zachovajú farebnosť vďaka
atramentu Epson DURABrite Ultra
–– Získajte úplnú kontrolu nad
tlačou prostredníctvom platformy
Epson Open Platform, ktorá umožní
jednoduchú integráciu softvérových
riešení, ktoré fungujú v celej škále
zariadení

ČISTEJŠIA TECHNOLÓGIA
Dovoľte spoločnosti Epson, aby vám pomohla
znížiť emisie a uhlíkovú stopu vášho podnikania
vďaka technológiám, ktoré vás priblížia
k splneniu ekologických cieľov.
Nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti, je veľmi pravdepodobné, že vláda, vaši akcionári,
zákazníci a zamestnanci sa všetci radi dozvedia, že dodržiavate osvedčené postupy práce
v oblasti životného prostredia.
V spoločnosti Epson z princípu vyvíjame čistejšie technológie a navrhujeme produkty tak,
aby potrebovali menej energie. Naše produkty sme navrhli tak, aby boli čistejšie, preto
vám vieme pomôcť splniť vaše ciele, ktoré sa týkajú životného prostredia, a zároveň
ušetriť peniaze.

Znižovanie spotreby energie
Prostredníctvom tlačiarní WorkForce Pro pokračujeme
v našom úsilí znižovať spotrebu energie a zdrojov.
–– Vďaka tlačiarňam WorkForce Pro znížte spotrebu
energie až o 96 %6
–– Vďaka tlačiarňam WorkForce Pro RIPS profitujte
zo zníženia množstva odpadu o 94 % v porovnaní
s laserovými tlačiarňami a kopírkami6

Používajte až o

96 %
menej
energie
vďaka tlačiarňam WorkForce Pro6

Menej energie,
skvelé výsledky

Optimalizovaná
účinnosť

Naše projektory využívajú inovatívne
technológie, aby vám pomohli splniť
ciele týkajúce sa životného prostredia.

Skenery navrhnuté s dôrazom
na jednoduché používanie a rýchlu
prevádzku umožňujú bezproblémovo
zlepšiť účinnosť a znížiť vplyv na
životné prostredie.

–– Využite celý rad funkcií na ochranu
životného prostredia vrátane úsporného
režimu na zníženie príkonu lampy

–– Znížte spotrebu energie vďaka účinnej
technológii ReadyScan a úspornému
režimu našich skenerov

Čistejšie skladovanie
Predvídavý dizajn a vývoj našich
zariadení Discproducer™ umožňuje
účinné a úsporné zabezpečenie údajov.
–– Bezpečne uložte údaje a znížte
využívanie zdrojov bez potreby
prepisovať disky CD 100 rokov
–– Ukladajte a archivujte na DVD a zaistite
údaje na 50 rokov bez potreby ich
prepisovania

Chránime životné prostredie. Porovnajte
hodnoty CO2 a spotrebu elektrickej energie
zariadení Epson s ostatnými výrobcami
tlačiarní a zistite, koľko prechodom ušetríte.
Informácie o tom, koľko môžete ušetriť,
získate na adrese:
www.epson.sk/eco-saving

DÔVERNÉ
Spoločnosť Epson berie ochranu vášho súkromia
veľmi vážne – preto sú naše riešenia navrhnuté tak,
aby zachovávali dôverný charakter vašich údajov.
Množstvo elektronických údajov prúdiacich do organizácií a vychádzajúcich z nich exponenciálne
rastie, preto je čoraz dôležitejšie hľadať spôsoby, ako ochrániť dôverné informácie.
Spoločnosť Epson ponúka rôzne špičkové produkty a služby, ktoré vám pomôžu zdieľať,
archivovať a ukladať vaše údaje bezpečne – a zaistia, aby tieto údaje ostali v dobrých rukách.

Bezpečné ukladanie údajov
V archivovaní dôverných údajov máme vedúcu pozíciu.
Mnohé podniky si vyberajú naše zariadenia Discproducer™
pre ich spoľahlivosť, bezpečnosť a jednoduché použitie.
–– Rýchlo archivujte veľké množstvá údajov a chráňte ich
pred stratou a poškodením
–– Vytvárajte disky, ktoré po napálení nemožno meniť ani
s nimi manipulovať a ktoré sú 100 % odolné voči vírusom
–– Získajte vyššie zabezpečenie mimoriadne dôverných
údajov vďaka zámku zariadenia PP-100N, ktorý zabráni
neoprávnenému otvoreniu dvierok či odstráneniu médií

Bezpečné

uloženie
až na
100
rokov

Bezpečná tlač
Chráňte dôverné informácie – od
osobných údajov osôb po citlivé plány
a návrhy spoločností – pomocou
našich tlačiarní WorkForce Pro.
–– Zabezpečte svoj hardvér kódmi PIN
a umožnite prístup k tlačiarňam len
oprávneným osobám
–– Na zabezpečenie vašich údajov sa
môžete spoľahnúť, pretože tlačiarne
WorkForce Pro spĺňajú požiadavky
najnovších protokolov vrátane IPSEC
a IEEE802.1x

Ochrana
pomocou hesla
Naše riešenia skenovania dokumentov
obsahujú mnohé možnosti zabezpečenia.
–– Skenujte do bezpečného heslom
chráneného súboru vo formáte PDF
–– Obmedzte prístup k zariadeniu
ochranou ovládacieho panela
pomocou hesla
–– Obmedzte miesta uloženia na vopred
určené cieľové adresáre
–– Centralizujte celú skupinu vašich
zariadení na zaistenie maximálnej
ochrany z jediného umiestnenia

Flexibilná technológia
Platforma Epson Open Platform (EOP)
predstavuje vývojársku súpravu, ktorá
vám umožní prispôsobiť multifunkčné
tlačiarne vašim požiadavkám, ktoré sa
menia spolu s vývojom obchodných
cieľov a podnikových systémov IT.
–– Začleňte zariadenie Epson medzi
zariadenia viacerých značiek a vytvorte
jednu bezpečnú, centrálne riadenú
skupinu zariadení
–– Sprístupnite úplný potenciál
multifunkčných tlačiarní Epson a využite
ešte väčší počet riešení
–– Jednoducho vyvíjajte aplikácie, pretože
platforma EOP využíva štandardné
technológie webových služieb

Prípadová štúdia

PREZENTÁCIA ŠPIČKOVEJ
TECHNOLÓGIE KLIENTOM
CLOUDAMOUR je spoločnosť v oblasti IT zameraná na služby
zákazníkom, ktorá umožňuje spoločnostiam zvýšiť výkonnosť
využívaním a zavádzaním nových technológií. Okrem iného
svojim zákazníkom ponúka aj aktívne vyhľadávanie IT riešení
na rozvíjanie tímovej práce a interaktivity.
Spoločnosť získala ocenenie pre partnerov spoločnosti
Microsoft v oblasti služieb typu cloud Microsoft World Wide
Cloud Partner of the Year.

Inšpirovanie sa zákazníkmi
Spoločnosť má celý rad klientov z veľkého množstva odvetví,
vrátane financií, médií, náboru a maloobchodného predaja.
Istá časť týchto menších spoločností je často nespokojná,
pretože nemá prístup k rovnakej infraštruktúre v oblasti IT
ako veľké spoločnosti.
Spoločnosť Cloudamour vytvorila skutočne špičkové centrum
inovácií (https://cloudamour.com/services/customer-immersion/),
aby poukázala na možnosti infraštruktúry v oblasti IT založenej
na službách typu cloud pre zákazníkov. Toto centrum dopĺňa
niekoľko nových praktických technológií vrátane inteligentnej
„digitálnej“ recepčnej a dotykového riešenia Epson EB-1430Wi
do zasadačiek. Spoločnosť Cloudamour sa usilovala dosiahnuť
zapojenie zákazníkov prostredníctvom tímovej spolupráce
a interaktivity, teda takzvaný „pohlcujúci zážitok zákazníka“
(customer immersion experience (CIE)).

Nedávny prieskum zistil, že spoločnosti využívajúce nástroje na
rozvíjanie tímovej spolupráce zaznamenali 23 % nárast celkovej
spokojnosti zákazníkov už do jedného roka od ich zavedenia7.
„Zo skúseností vieme, že tým najjednoduchším spôsobom, ako
ľuďom ukázať možnosti technológií na rozvoj tímovej spolupráce,
je nechať ich, aby si ich dôkladne vyskúšali,“ hovorí Mitchell
Feldman, prezident a zakladateľ spoločnosti Cloudamour.

Vytváranie pohlcujúceho zážitku
Kľúčovou súčasťou stratégie CIE spoločnosti Cloudamour je
konferenčný balík s videom vo vysokom rozlíšení. Návštevníci
sa môžu zúčastniť na voľnej tvorivej dielni, aby si dôkladne
vyskúšali každodenné pracovné situácie a presvedčili sa, ako
moderné špičkové technológie dokážu zmeniť spôsob práce
vďaka intenzívnejšej tímovej spolupráci a interaktivite.
Balík prezentuje dotykové riešenie EB-1430Wi, ktoré umožňuje
projekciu pri veľkosti zobrazenia až do 100 palcov na prakticky
ľubovoľnom povrchu, vďaka čomu je ideálne na zintenzívnenie
práce na poradách.

Technológia ovládania dotykom

Riešenie interaktívnej zasadačky

Celkové riešenie

Až ohromných 87 % používateľov video konferencií uviedlo,
že sa vďaka technológii cítili vo väčšej miere prepojení so
svojimi tímami a kolegami7. Vďaka napredovaniu v oblasti
technológií môžu dnes používatelia jednoducho dopĺňať takéto
porady o nové interaktívne prvky. „Náš klient z finančného
sektora má pracovníkov na rôznych miestach, ktorí majú
obmedzené možnosti, ako sa osobne stretnúť,“ hovorí Feldman.
„Teraz využíva funkcie dotykového riešenia EB-1430Wi a softvér
Microsoft Lync na zlepšenie tímovej spolupráce v priestoroch
zasadačiek a všetkým účastníkom umožňuje vytvárať poznámky
a komentovať výsledky.“

Návštevníci môžu technológie ovládať dotykom, vytvárať
poznámky na prázdnej tabuli alebo ich písať na existujúce
dokumenty. Túto interaktivitu možno využívať rovnako ako
v prípade tabletu s dotykovou obrazovkou.
Riešenie do zasadačiek od spoločnosti Epson sa inštaluje spolu
s firemnou atramentovou tlačiarňou Epson WorkForce Pro.
Dokumenty možno vytvárať a upravovať pomocou jednotky
interaktívneho projektora a následne ich jednoducho ukladať
a tlačiť. „Zariadenie EB1430Wi je skvelé riešenie, pretože nám
umožňuje naplno využívať zasadačku, pričom si nevyžaduje
množstvo dodatočného príslušenstva,“ vraví Feldman. „Náklady
na túto technológiu teraz umožňujú jej sprístupnenie všetkým
našim zákazníkom,“ dodáva.

Integrácia

Tento príklad ukazuje, ako spoločnosť Cloudamour využila
technológie spoločnosti Epson a skombinovala ich s inými
riešeniami a službami, aby ukázala, ako sa dajú začleniť
do moderného kancelárskeho prostredia. „Vybrali sme si
technológie od spoločnosti Epson, pretože ide o veľmi
známu značku v oblasti, s ktorou máme rovnakú víziu, pokiaľ
ide o vytváranie interaktívnych riešení na rozvíjanie tímovej
spolupráce pre našich klientov,“ dodáva Feldman.

Jedno z riešení, ktoré spoločnosť Cloudamour predvádza,
je spôsob, akým sa dotykové riešenie do zasadačiek od
spoločnosti Epson integruje s funkciou video konferencií
aplikácie Microsoft Lync pri vytváraní „interaktívnejších“ porád.

Projektory si vybrali pre
ich ostrý obraz s vysokým
kontrastom
Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.epson.sk/corporate

1. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.sk/inkjetsaving.
2. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na
stránke www.epson.eu/pageyield
3. Aplikácia iProjection je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS a Android
4. Aplikácia Epson iPrint vyžaduje bezdrôtové pripojenie. Funkcie Epson Email Print, Epson Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadujú
pripojenie na internet. Ďalšie informácie, podporované jazyky a zariadenia nájdete na stránke www.epson.sk/connect
5. Kompatibilné so zariadeniami LabelWorks LW-600P a LW-1000P. Aplikáciu Epson iLabel si prevezmite zo služieb Apple App Store a Google Play Store.
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6. Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do apríla 2015 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.sk/inkjetsaving.
7. Tímová pracovná spolupráca: tímová spolupráca firme prospieva:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

