Värmefri teknik för bläckstråleskrivare för företag

Utformning av
framtidens utskrifter
med värmefri teknik

Heat-Free Technology
Micro Piezo Heat-Free Technology

Öka produktiviteten och
minska miljöpåverkan
utan att kompromissa
Epsons bläckstråleskrivare använder värmefri teknik för att
ge avancerade kundförmåner.
Epsons värmefria teknik kräver inte värme i bläckutmatningsprocessen. Tryck
tillämpas i stället på piezo-elementet, som fjädrar bakåt och framåt och utlöser
bläcket från skrivarhuvudet. Laserskrivare måste i stället värma fixeringsenheten
om det ska gå att skriva ut.
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Konsekventa snabba utskrifter
Epsons värmefria teknik behöver inte värmas upp när den slås på eller startas från
viloläget. Detta innebär att utskriften inleds omedelbart. Laserskrivare måste förvärma
fixeringsenheten för att skriva ut. Konsekventa snabba utskrifter garanteras, även för
dokument med hög utskriftstäthet.
Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar
Epsons värmefria teknik förbrukar mindre ström än laserteknik eftersom den inte kräver
uppvärmning. Eftersom bläckstråleskrivare inte har någon fixeringsenhet att värma minskar
energiförbrukningen betydligt.
Färre utbytesdelar, lägre miljöpåverkan
Laserskrivare brukar ha fler förbrukningsartiklar. Trumman, överföringsenheten och
fixeringsenheten behöver bytas ut med jämna intervall. Tack vare den värmefria tekniken
har våra bläckstråleskrivare färre delar som behöver bytas ut än en laserskrivare, och våra
skrivarhuvuden är inte förbrukningsartiklar. Detta sänker miljöpåverkan för tillverkning och
återvinning av extra resurser.
Färre ingrepp ökar produktiviteten
Den värmefria konstruktionen hos Epsons bläckstråleskrivare innebär att det finns färre
delar som kan gå sönder, vilket minskar antalet ingrepp som krävs. Därför är Epsons
bläckstråleskrivare driftsäkra och har avsevärt kortare driftavbrott.
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Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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