Varmefri teknologi i inkjets til erhvervsbrug

Udformning af fremtidens
udskrivning med varmefri
teknologi

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

Øg produktiviteten og
reducer miljøpåvirkning
uden at gå på kompromis
Epson inkjetprintere bruger varmefri teknologi til at levere
avancerede kundefordele.
Epsons varmefri teknologi kræver ingen varme i blækaffyringsprocessen.
Der anvendes i stedet tryk på Piezo-elementet, som bøjes bagud og fremad
og affyrer blæk fra printhovedet. Laserprintere har derimod brug for at opvarme
fuserenheden for at aktivere udskrivning.
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Ensartet udskrivning i høj hastighed
Epsons varmefri teknologi kræver ingen opvarmning, når den tændes eller vækkes fra dvale.
Det betyder, at den starter udskrivning med det samme - i modsætning til laserprintere, som
skal forvarme fuserenheden for at udskrive. Udskrivningen foregår ensartet og hurtigt, også
for dokumenter med høj udskrivningstæthed.
Mindre strømforbrug sparer energi og penge
Epsons varmefri teknologi bruger mindre strøm end laserteknologi, da den ikke bruger
varme til opvarmning. Da inkjetprintere ikke har nogen fuserenhed at opvarme, giver dette
dig et betydeligt mindre strømforbrug.
Færre udskiftningsdele, mindre miljøpåvirkning
Laserprintere har typisk flere forbrugsmaterialer og kræver i mange tilfælde regelmæssig
udskiftning af valse, overførselsbælte og fuserenhed. Takket være varmefri teknologi bruger
vores inkjetprintere færre dele, der skal udskiftes, end en laserprinter, og vores printhoveder
er ikke en forbrugsvare. Dette reducerer den miljømæssige byrde ved produktion og
genbrug af de yderligere ressourcer.
Mindre vedligeholdelse øger produktiviteten
Den varmefri struktur i Epsons inkjetprintere betyder, at der er færre dele, der kan blive
beskadiget, hvilket reducerer mængden af vedligeholdelse. Derfor tilbyder Epsons
inkjetprintere pålidelighed og væsentlig mindre nedetid.
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Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
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@EpsonEurope
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2605 Brøndby
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Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

