Heat-Free Technology for blekkskrivere for bedrifter

Former fremtidens utskrifter
med Heat-Free Technology

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

Øk produktiviteten og
reduser miljøpåvirkningen
uten kompromisser
Epsons blekkskrivere bruker varmefri teknologi for
å levere avanserte kundefordeler.
Epsons varmefrie teknologi krever ikke varme under blekkoverføringen. I stedet
brukes trykk på Piezo-elementet, som bøyes bakover og fremover og «skyter»
blekket fra skrivehodet. Laserskrivere må, i motsetning, varme opp fuseren
for å aktivere utskrift.

Motta
utskriftsjobb

Varm opp
fuseren

Motta
utskriftsjobb

Blekkoverføring

Lad fotoreseptortrommelen

Lasereksponering

Fremkalling

Overføring
av toner

Smelter
sammen

Laserskriver

Skriv ut

Blekkskriver
Overføringsprosess for termisk blekk

Termisk

Andre blekkskrivere

Overføringsprosess for Piezo-blekk

Uten varme

Epson-blekkskrivere

Skriv ut

Bruker varme

Fordelene med
Heat-Free Technology
Konsistent høyhastighetsutskrift
Epsons varmefrie teknologi krever ikke oppvarming når enheten blir slått på eller vekket
fra hvilemodus. Dette betyr at den begynner å skrive ut umiddelbart, i motsetning til
laserskrivere, som må forvarme fuseren for å skrive ut. Konsistent høyhastighetsutskrift
er garantert, selv for dokumenter med høy utskriftstetthet.
Mindre strømforbruk sparer energi og penger
Epsons varmefrie teknologi bruker mindre strøm enn laserteknologi fordi den ikke bruker
varme til å varme opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp,
gir dette betydelig lavere strømforbruk.
Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning
Laserskrivere har vanligvis flere deler og krever i mange tilfeller periodisk bytting av
trommelen, overføringsenheten og fuseren. Takket være varmefri teknologi bruker
blekkskriverne våre færre deler som må skiftes enn i en laserskriver, og skrivehodene
er ikke en forbruksvare. Dette reduserer miljøbelastningen ved produksjon og
resirkulering av de ekstra ressursene.
Færre inngrep øker produktiviteten
Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan ble
ødelagt, noe som reduserer hvor mye inngrep som kreves. Derfor gir Epsons blekkskrivere
driftssikkerhet og betydelig redusert nedetid.
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Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik

@EpsonEurope
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

