حلول التعليم من إبسون

العمل م ًعا
في مجال التعليم

صُممت للتعلّم
هنا في إبسون ،نحن نفهم التعليم ،ونستخدم هذه المعرفة لتصميم التقنيات التي تجعل التعلّم عملية مستمرة وفعّالة.
وتسهم حلولنا في الحفاظ على حركة المعلومات .كما أنها تربط بين المجموعات التعاونية ،وتستحوذ على االنتباه،
وتم ّكن المعلمين والطالب.
بشكل سلس ومستمر ،بدءًا بمشاركة الشاشة والتعلّم المرن ،ومرورً ا بالتعاون عبر مواقع متعددة،
يلزم أن تعمل تقنية اليوم
ٍ
وانتها ًء بتمكين المعلمين والطالب باستخدام إستراتيجية "إحضار جهازك الشخصي" .وتدعم تقنيات إبسون هذه البيئة
التعليمية الديناميكية.

االستثمار في المستقبل

مشاهدة النتائج

ً
مقارنة بأي وقت مضى ،ويتوقعون
أصبح الطالب أكثر تواصالً بعضهم ببعض
األمر ذاته من التقنية التي يستخدمونها للتعلّم .ونظرً ا لكونها بسيطة االستخدام،
وموثو ًقا بها للغاية ،وسهلة الصيانة ،فإن حلولنا المجهزة بإمكانات االتصال عبر
 Wi-Fiتضع مؤسستك على عتبة تقنيات التعليم المتطورة اليوم ،كما تحمي
استثمارك في المستقبل.

يمكنك إضفاء الحيوية على التعلّم وتحفيز جميع أنواع القدرات .امنح الطالب الثقة
لمتابعة أفكارهم الخاصة ،وكن مصدر إلهام لهم الكتشاف الحلول الخاصة بهم.
وتضع حلولنا التعاونية الطالب على اتصال بالمناهج الدراسية ،حتى يتم ّكنوا من
تحقيق نتائج أفضل وتطوير مهاراتهم طوال الحياة.

–دعم التعاون والتعلّم عن بُعد باستخدام حلول العرض التفاعلية في أي حجم لبيئة
التعلّم
–تهيئة بيئة تع ّلم ديناميكية من خالل عرض المحتوى من عد ٍد يصل إلى أربعة
1
أجهزة في وقت واحد ،ومشاركة المحتوى بين أجهزة مختلفة
بشكل أسرع باستخدام طابعات WorkForce
–الحصول على مطبوعات متميزة
ٍ
ً 2
 Pro RIPSالتي تمتاز بخروج أسرع للصفحة األولى بمعدل  3.5ضعفا
مقارنة ُ
ً
بالطرز المنافسة
ويمكنها أن تنتج مطبوعات أكثر بمعدل أربعة أضعاف
3
من الطابعات النافثة للحبر
–المسح الضوئي ألي شيء من الطوابع البريدية إلى مستندات  A0بدرجة دقة
عالية ،ومشاركتها عبر البريد اإللكتروني ،والخدمات السحابية ،والمجلدات
المحلية ،وأجهزة الجوّ ال ،وأكثر من ذلك
–إدارة المستندات الرقمية بسهولة ويسر؛ وتوفير مساحة التخزين وتقليل فقدان
الملفات مع سهولة الوصول إلى المستندات القديمة

ما مقدار التوفير الذي يمكنك تحقيقه؟
أسرع من طابعة ليزر ،وبنصف تكلفتها؟ تعرَّ ف على مقدار التوفير الذي يمكن
أن تحققه طابعة  Epson WorkForce Proباستخدام حاسبة التوفير
www.epson.ae/tco

–االبتكار واإللهام والتعاون في بيئات التعلّم ،وإشراك كل طالب باستخدام
منتجاتنا من حلول العرض
–تشجيع االكتشاف الذاتي مع الرسم وإضافة التعليقات التوضيحية مباشر ًة على
المحتوى المعروض بلمسة إصبع والتفاعل باستخدام قلمين على منتجاتنا من
حلول العرض التفاعلية
–تقديم منظور جديد والسماح بمشاهدة وتحليل المجسمات ثالثية األبعاد على
شاشة كبيرة باستخدام منتجاتنا من أجهزة العرض المرئي المجهّزة بدقة
الوضوح العالي الكامل

ما يصل إلى

84,000

3

صفحة من الطباعة المتواصلة
تكوين الصورة المالية الكاملة

ينبغي أن يتم تصميم معدات تقنية المعلومات الخاصة بك لتدوم طويالً ،ويسهل تشغيلها ،وتدعم التعلّم عبر المناهج
الدراسية المختلفة .وتمنح تقنيات إبسون القيمة من البداية؛ حتى تتم ّكن من التركيز على إطالق العنان لروح اإلبداع
والتعاون من دون القلق بشأن أي تكاليف خفية.
–التوفير في وقت المهام مثل تسجيل الطالب عن طريق رقمنة المستندات؛ حيث تستخدم منتجاتنا من الماسحات
الضوئية عمليات سير عمل آلية لدمجها بسالسة في العمليات القائمة لديك
–تقديم العروض وف ًقا للحجم المناسب للغرفة؛ حيث يمكن توسيع شاشات العرض التفاعلية من إبسون إلى
 100بوصة ،كما أنها تمتاز بالمرونة لتالئم أي حجم أو تخطيط غرفة
–تحويل األفكار والوسائل البصرية إلى إبداعات بجودة احترافية داخل المؤسسة من خالل مطبوعات معقولة التكلفة
وسريعة وموثوق بها يصل حجمها إلى  64بوصة مع خفض تكاليف الموارد الخارجية باستخدام منتجاتنا من طابعات
التنسيقات الكبيرة
–الحفاظ على الجودة العالية للمطبوعات وإدارة التكاليف بفضل  84,000صفحة من الطباعة المتواصلة باستخدام
3
طابعات  WorkForce Pro RIPSالمزوّ دة بنظام عبوات الحبر القابلة لالستبدال ()RIPS
–إعداد الميزانية للمستقبل باستخدام خدمات الطباعة المُدارة من إبسون؛ والتنبؤ بتكاليف الطباعة وخفضها،
وتلقي المواد المستهلكة البديلة تلقائيًا ،ودفع تكاليف نظير ما تستخدمه فقط

تقنية تضفي الحيوية
على التعلّم
تعظيم تأثير عروضك التقديمية

إنتاج موارد مؤثرة

يمكنك تطوير التعلم وإضفاء الحيوية على مواردك بألوان زاهية
للغاية وجودة عالية الدقة يمكن ضبطها ألي حجم غرفة تقريبًا.

باستخدام ُ
طرزنا من طابعات التنسيقات الكبيرة ،يمكنك إنتاج ملصقات
والفتات ومطبوعات للمالبس وغير ذلك ،من دون الحاجة إلى مطبعة
احترافية .وتشمل بعض األمثلة الطالب الذين يضعون مخططات
وتصميمات معمارية بنظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (،)CAD
ومطبوعات وأنماط األزياء ،والفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي.
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طباعة كميات كبيرة بسرعة

الحفاظ على حركة المعلومات

يمكنك طباعة مستندات عالية الجودة بسرعة فائقة تصل إلى  100صورة
في الدقيقة بفضل طابعتنا WorkForce Enterprise؛ وهي طابعة A3
ألوان متعددة الوظائف لألقسام تمتاز باألداء الموثوق ومراعاة البيئة وتأتي
مزوّ دة بوحدة إنهاء اختيارية.

م ِّكن الطالب من استخدام أجهزتنا عالية السرعة وعالية الدقة
اللتقاط تفاصيل موادك البحثية؛ من األفالم السالبة والصور
الفوتوغرافية إلى الكتب والصحف.

االستحواذ على انتباه المتعلمين
ِّ
عزز التعلّم باستخدام أحد أجهزة العرض المرئي من إبسون وإحدى
كاميرات سطح المكتب خفيفة الوزن والمجهّزة بدقة الوضوح العالي
الكامل .اعرض صفحات مطبوعة كبيرة ،ومجسمات ثالثية األبعاد،
وتجارب ،وحتى كائنات حية عن قرب ،سواء لمجموعات العمل أو
للجماهير العريضة.

تحويل عملية التدريس
شجِّ ع الحوار التعليمي بين الطالب والمعلمين باستخدام أحد حلول العرض
التفاعلي بنظام اإلسقاط القصير ج ًدا من إبسون .ويكتسب حجم الشاشة
أهمية خاصة؛ لذا استفد من عرض المحتوى على شاشة قابلة للتوسع بحجم
يصل إلى  100بوصة بدقة الوضوح العالي الكامل ،وتفاعل مع مشاريع
المجموعة باستخدام اإليماءات أو األقالم ،واكتب المالحظات وشاركها
وناقشها من دون الحاجة إلى تشغيل جهاز كمبيوتر.
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تنظيم عالمك

خفض تكاليف الطباعة

يمكنك إنتاج ملصقات قوية وطويلة األمد بمجموعة متنوعة وكبيرة
من األشرطة وألوان النصوص .وتساعد أجهزة عمل الملصقات
 LabelWorksعلى ضمان تصنيف التقارير والموارد واألصول
بشكل صحيح وإمكانية العثور عليها بسهولة.
والملفات والكابالت
ٍ

تساعدك طابعاتنا من الفئة  WorkForce Pro RIPSعلى زيادة
اإلنتاجية عن طريق إنفاق مبالغ أقل على المواد المستهلكة وقضاء وقت
أقل في صيانة الطابعة؛ حتى تتم ّكن من العمل دون توقف.
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%

منح كل طفل
أفضل مشاهدة

من الطالب ال يستطيعون قراءة كل
المحتوى على شاشة مسطحة بحجم
4
 70بوصة

فعالة
مسافات مشاهدة ّ

"100

"70

"65

الجودة من خالل التقنية
تجمع تقنية  3LCDالمملوكة لنا بين الدقة العالية والسطوع الذي
يصل إلى  15,000لومن واأللوان الغنية إلنتاج صور مشرقة
وجذابة حتى في قاعات الدراسة زاهية اإلضاءة .وعالو ًة على ذلك،
فإن األلواح البصرية الثالثة ذات الحالة الصلبة تسمح بالمزج السلس
لأللوان إلنتاج صور جميلة ومتسقة.

السطوع العالي
يمكنك إلهام وتحفيز الطالب باستخدام أسطع الصور وأكثرها ثرا ًء
باأللوان .وأيًا كان الموضوع المقدم ،يمكنك االعتماد على المستوى
الصحيح من السطوع لجميع أنواع المحتوى؛ ألننا نذكر المستويات
الحقيقية لك ٍّل من انبعاث الضوء الملون وانبعاث الضوء األبيض.

تقنية  3LCDمن إبسون – أكثر سطوعًا
ً
مقارنة
بما يصل إلى ثالثة أضعاف
5
بالتقنية المنافسة

أجهزة العرض التقليدية التي تستخدم
تقنية  DLPأحادية الشريحة

تطبيق  Epson iProjectionألجهزة Chromebook

التفاعل والتعاون

يمكنك التنقل في جنبات القاعة ومشاركة محتوى جهاز  Chromebookدون
عناء باستخدام االتصال الالسلكي بشاشة العرض التفاعلي في قاعة الدراسة.
وبفضل تطبيق  Epson iProjectionألجهزة  ،Chromebookيمكنك
مشاركة المحتوى وعرضه على الشاشة ،أو استخدام برنامج Epson Multi-
 PC Projectionواالستعانة بوظيفة المشرف لمشاركة المحتوى من عد ٍد
يصل إلى أربعة أجهزة  Chromebookفي وقت واحد.

بفضل شاشات العرض التفاعلية ،يمكن أن يصبح الجميع جزءًا من عملية التعلّم.
ويحتفظ  %20من األشخاص بأقل من  %20مما يقدم لهم على الشرائح ،6إال أنه
يمكن لحلولنا التعليمية تحسين معدالت استبقاء المحتوى وإلهام روح التعاون من
خالل تشجيع التفاعل الحقيقي مع المحتوى المعروض على الشاشة.

ما ميزات الشاشة التي ينبغي
البحث عنها؟
تساعدك حاسبتنا لحجم العرض في العثور على شاشة
العرض التفاعلي المناسبة ألي غرفة
www.epson.ae/display-size-matters

ما يصل إلى

 3أضعاف

ً
مقارنة بأجهزة العرض DLP
السطوع
أحادية الشريحة ،5من دون تأثير قوس قزح

ﺷﺎﺷﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﻌرض

تقدم منتجاتنا من حلول العرض التفاعلية حجم صورة قابالً للتوسع.
وعلى طرف النقيض من شاشات العرض المسطحة ،أيًا كان نوع
الغرفة ،فإن كل طالب يحصل على مشاهدة مثالية من دون فقد
بشكل
جودة الصورة أو الحاجة إلى تعديل مستوى التكبير/التصغير
ٍ
مستمر .ويمكن أن يؤدي عرض الصورة بالحجم المناسب للغرفة
إلى إحداث تأثير هائل في مستويات التركيز واالستمتاع والفهم.

دراسة حالة

منتجات إبسون تساعد على تحسين
التعلّم من خالل الدروس التفاعلية
تش ّكل مدرسة سالفاتور الكاثوليكية جز ًءا من مجموعة مؤلفة من  25مدرسة باإلضافة إلى
مجمع كليات فنية ،وتقع جميعها في ألمانيا.
تستخدم مدرسة سالفاتور معدات تقنية معلومات متطورة خالل الدروس ،حتى يمكن للطالب
اكتساب المعرفة قدر استطاعتهم .وقدمت المدرسة أول موادها التعليمية اإللكترونية في
شكل لوحيّ كتابة تفاعليين قبل ستة أعوام تقريبًا .وأوضح كريستوفر السر ،مدير مدرسة
ب ألواح الكتابة احتياجاتنا األساسية .وكان يصعب استخدامها وال
سالفاتور الثانوية" :لم تل ِ
يمكن االعتماد عليها تمامًا .وقد أدى هذا بنا إلى اتخاذ قرار باالستعاضة عن األلواح بأجهزة
العرض".
تعتمد المدرسة اليوم على أكثر من عشرين جهاز عرض ،بما في ذلك سبع وحدات
 ،Epson EB-595Wiوالتي صُممت لالستخدام التفاعلي .وأوضح مايكل هيلبرت،
مدرس الكيمياء والجغرافيا" :يعتبر التفاعل ميزة رئيسية للدروس .وتتمثل إحدى الميزات
الرئيسية في أنه يمكن تغيير المواد التعليمية المعروضة وتكملتها وحفظها وف ًقا للتعليقات
المقدمة من الطالب".
يمكن التحكم في أجهزة عرض  Epson EB-595Wiالتي تستخدمها المدرسة من خالل
القلم واإليماءات على ح ٍد سواء؛ تمامًا بنفس الطريقة التي يتحكم بها الطالب في هواتفهم
الذكية أو أجهزتهم اللوحية .وأضاف هيلبرت" :يعتبر التشغيل السهل لألجهزة مفي ًدا للغاية
في الدروس".
أساليب التدريس الحديثة للدروس الصعبة
بشكل متزايد للطالب أن يتعلموا كيفية تقديم األفكار والمفاهيم للجمهور
أصبح من المهم
ٍ
بنجاح .وعالو ًة على ذلك ،فإن القدرة على تخزين التعليقات ودمجها بسهولة في المواد
المقدمة باستخدام أجهزة العرض من إبسون تشجع العمل الجماعي القائم على التواصل،
كما تجعل عملية التحضير قبل الدروس والمتابعة بعد الدروس أسهل في اإلدارة.

تنزيل دليلك المجاني
للتعلّم التعاوني

اعرف األسباب التي تدفعك إلى االستثمار في التعليم التعاونيّ ،
واطلع على أمثلة له
في التطبيق العملي ،وابدأ في تعزيز التعلّم مع رفع معدالت الكفاءة باالستعانة بدليلنا
المجاني للمشترين.
تفضل بزيارةwww.epson.ae/resources :

ولهذا السبب ،فإن هدف المدرسة على المدى المتوسط يتمثل في تزويد قاعات دراسة
أكثر بأجهزة العرض التفاعلية؛ حتى يمكن أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الطالب .وتسمح
األجهزة أيضًا للمعلمين بحمل مواد دروسهم على هاتف ذكي أو جهاز لوحي.
تابع هيلبرت حديثه قائالً" :تعتبر أجهزة العرض من إبسون مفيدة للمعلمين؛ إذ يمكنهم حفظ
دروسهم عند موضع معين ،والمتابعة بالضبط من حيث توقفوا في الدرس التالي" .وتوفر
المدرسة أيضًا بيئة للتعلم اإللكتروني تم ّكن الطالب من تنزيل مواد الدروس وصور األلواح
التفاعلية والمواد التفاعلية األخرى للعمل من خاللها بالسرعة التي تالئمهم في المنزل.
طابعة الكميات الكبيرة لألعمال الشاقة
تستخدم المدرسة حلوالً أخرى من إبسون .وهناك طابعة من طراز WorkForce Pro
 WF-5620DWFقيد االستخدام حاليًا في غرفة طاقم التدريس .وأشار كريستوفر
السر إلى أن" :الطابعة موجودة بجوار منطقة عملنا؛ لذا لم تكن طابعة الليزر خيارً ا
مطروحً ا بالنسبة لنا .ولقد أراد الزمالء حل طباعة ال يقترن بأي شك من حيث
االنبعاثات الضارة .وتم تجنب هذه المسألة برمتها بطريقة متطورة ج ًدا بفضل الطراز
."Epson WorkForce Pro
تحقق هذه الطابعة النافثة للحبر من إبسون وفورات كبيرة في استهالك الطاقة .وعند إنتاج
مطبوعات مماثلة ،تتطلب طابعة  WorkForce Proطاقة أقل بنسبة  %80تقريبًا من
طابعة ليزر .وأكد السر على أن":تكاليف التشغيل المنخفضة لطابعات ،WorkForce
والتي تشمل استهال ًكا منخفضًا للطاقة ،تعتبر مفيدة ج ًدا؛ ألنها تساعدنا على تقليل تكاليف
تشغيل المدرسة وحماية البيئة".
اختتم السر حديثه قائالً" :لقد أعجب أعضاء هيئة التدريس في المدرسة بجودة وموثوقية
الطابعة" .ولهذا السبب ،فمن المتوقع شراء طابعة أخرى من الفئة WorkForce Pro
في وقت قريب ج ًدا للسماح للمعلمين بالتعامل مع المزيد من مهام الطباعة.

حماية مستقبل كوكب األرض
في إبسون ،ندرك أهمية دعم كوكب أكثر اخضرارً ا لألجيال القادمة.
حقق أهدافك البيئية بفضل إنتاج فاقد أقل بنسبة تصل إلى  %99من الفئة  ،7WorkForce Pro RIPSالمزوّ دة بنظام عبوات الحبر القابلة
لالستبدال ،واستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  %96بفضل طابعات  ، 7WorkForce Pro RIPSوضاعف سرعة طباعتك بنصف معدل
8
استهالك الطاقة من خالل الفئة WorkForce Enterprise
وفر الكهرباء وقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل ُ
طرز  WorkForce Proمن إبسون التي تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى %96
7
ً
مقارنة بطابعات الليزر وناسخات الليزر
قلل استهالك الطاقة باستخدام الوضع االقتصادي في حلول العرض التفاعلي ،وأطل العمر االفتراضي للمصباح
قلل انبعاثاتك الكربونية باستخدام الماسحات الضوئية التي ال تحتاج إلى فترة تهيئة ،وقلل استهالك الطاقة باستخدام تقنية ReadyScan
المضمَّنة
معرفة مقدار ما يمكنك توفيره
احسب مقدار التوفير في الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن تحققه
طابعة  WorkForce Pro printerفي مؤسستك التعليمية باستخدام حاسبة التوفير
www.epson.eu/eco-saving
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ً
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استهالك طاقة أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

7

فاقد أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

7

سرعة أعلى
ً
مقارنة بطابعات الليزر

1-1على الشبكات المحلية من خالل تطبيق  Epson Multi-PC Projectionأو من خالل تطبيق  Epson iProjectionالمصمّم الستخدامه على األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل  AndroidوiOS
وأجهزة .Google Chromebook
ً
مقارنة بجميع األجهزة المنافسة التي تم اختبارها في وقت النشر.
2-2حسب االختبارات التي أجرتها شركة  BLIعلى مدى شهرين حتى فبراير  .2017زمن خروج الصفحة األولى من وضع السكون طوال الليل،
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/inkjetsaving
3-3وحدة إمداد ذات سعة عالية تصل إلى  84,000صفحة كمتوسط إلنتاجية الصفحات .تختلف اإلنتاجية الفعلية بنا ًء على الصور التي تتم طباعتها وظروف االستخدام .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
 .www.epson.eu/pageyieldتحتوي أحبار التهيئة فقط على كمية من الحبر تكفي لدعم بدء تشغيل الطابعة ،ويجب شراء أحبار جديدة أو توفيرها للتشغيل العادي.
مقارنة ُ
ً
بالطرز  70بوصة من الشاشات المسطحة الرائدة بدقة ( 4kاألعلى مبيعًا – بالوحدات – باستثناء المبيعات إلى الفنادق وف ًقا لبيانات ّ
موزعي  PMAألمريكا الشمالية ،والمبيعات في الفترة من يناير إلى سبتمبر )2015
4-4
في ترتيب لنمط قاعات الدراسة بعرض  6.7أمتار × عمق  8.2أمتار .عندما ُ
طلب منهم تدوين ستة عناصر قصيرة من الشرائح المعروضة ،دوَّ ن  %58من الطالب -الذين تتراوح أعمارهم من  12إلى  22عامًا -عنصرً ا
بشكل غير صحيح .استنادًا إلى أبحاث في الواليات المتحدة أجرتها  Radius Researchفي أبريل .2016
واحدًا على األقل
ٍ
ً
مقارنة بأجهزة عرض  DLPأحادية الشريحة الرائدة المستخدمة ألغراض الترفيه المنزلي .وقد تبيّن أن أجهزة العرض بدقة  720pمن إبسون تكون أكثر سطوعًا بمعدل ثالثة أضعاف؛ في حين أن أجهزة العرض بدقة
5-5
 1080pمن إبسون تكون أكثر سطوعًا بصفة دائمة بمعدل ضعفين وحتى ثالثة أضعاف .استنادًا إلى بيانات  ،NPDفي الفترة من يوليو  2011حتى يونيو  .2012تم قياس سطوع األلوان (انبعاث الضوء الملون) وف ًقا لمعيار
 .IDMS 15.4وتختلف درجة سطوع األلوان حسب ظروف االستخدام .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/CLO
6-6كتاب ( Whiteboard Sellingبيع ألواح الكتابة) ،من تأليف سومرز وجنكينز
ً
مقارنة بمجموعة مختارة من األجهزة المنافسة ،بتكليف من إبسون .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/inkjetsaving
7-7حسب االختبارات التي أجرتها شركة  BLIعلى مدى شهرين حتى فبراير ،2017
8-8عاد ًة ما تستهلك طابعات الليزر  -التي تنتج من  45إلى  55صفحة في الدقيقة  1500 -وات ،في حين تمتاز الفئة  WorkForce Enterpriseباستهالك منخفض للطاقة يتراوح من  180وات إلى  320وات ،كما تطبع
بسرع ٍة تصل إلى  100صفحة في الدقيقة.
9-9استنادًا إلى استخراج ومعالجة المواد الخام وتصنيع مستلزمات الطباعة .حسب االختبارات التي تم إجراؤها وف ًقا لمنهجية إبسون -1 :تتعلق العملية الحسابية بانبعاث ثاني أكسيد الكربون فقط باعتباره عب ًئا بيئيًا على ظاهرة
االحتباس الحراري -2 .تستند نتائج العملية الحسابية إلى اإلعالن الذاتي( .لم يتم الحصول على تحقق من جانب جهة خارجية) -3 .نستخدم معامل ثاني أكسيد الكربون (كيلوجرام  -ثاني أكسيد الكربون  /الوحدة) المنشور
في قاعدة بيانات  JEMAIالتي تحمل اسم "."LCA Pro

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Epson Middle East
Hotline Telephone: +9714 8872172
P.O.Box 17383, Dubai
Fax: +9714 8818945
United Arab Emirates
www.epson.ae
Telephone: +9714 8818934

تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
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