Λύσεις της Epson για τον κατασκευαστικό τομέα

Συνεργασία στον
κατασκευαστικό
τομέα

Εξυπνότερες λύσεις
τεχνολογίας
Ο κατασκευαστικός τομέας αλλάζει και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Τα εργοστάσια
γίνονται πιο έξυπνα, οι αλυσίδες ανεφοδιασμού μικραίνουν και η παραγωγή ορίζεται από την
ταχύτητα ως προς τη διακίνηση στην αγορά και την εξατομίκευση. Οι τεχνολογίες της Epson
έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε σε ένα εξυπνότερο μέλλον με
τους δικούς σας ρυθμούς.
Οι ευέλικτες λύσεις μας θα υποστηρίξουν την εξέλιξή σας, καθώς εστιάζετε περισσότερο
στους πελάτες μέσω της εξατομίκευσης, γίνεστε πιο αποδοτικοί μέσω του αυτοματισμού και
διευρύνετε την ευελιξία σας μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας.

Αυξήστε τη λειτουργική ευελιξία

Επένδυση για το μέλλον

Ανταποκριθείτε γρήγορα μέσω του αυτοματισμού κάθε σταδίου
της κατασκευαστικής διαδικασίας. Αυτοματοποιήστε τις
εργασίες που σας επιβραδύνουν, επωφεληθείτε από τις νεότερες
καινοτομίες και αυξήστε την αποτελεσματικότητα μέσω των
επιχειρηματικών λειτουργιών.

Για να φτάσετε στο υψηλό επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη
βιομηχανία, πρέπει να κάνετε σοφές επενδύσεις. Αντιμετωπίζοντας
τα μη αποτελεσματικά στοιχεία σε όλο το εύρος της επιχείρησης
και εξοικονομώντας βήματα στην αλυσίδα εργασιών μπορείτε να
μειώσετε το χρόνο και το κόστος και παράλληλα να βελτιώσετε
την ποιότητα.

–– Διασφαλίστε ότι οι επαναλαμβανόμενες εργασίες
πραγματοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο
χάρη στους βιομηχανικούς ρομποτικούς βραχίονες της
Epson, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν πολλές εργασίες και
ενσωματώνονται σε υφιστάμενες γραμμές συναρμολόγησης
–– Επιταχύνετε την παραγωγή και αυξήστε την ακρίβεια
μέσω της βοήθειας, χωρίς να απαιτούνται χέρια, από τα
έξυπνα γυαλιά Moverio της Epson, τα οποία προσφέρουν
στους εργαζομένους πιο σαφείς οδηγίες για την ακριβή
συναρμολόγηση
–– Διαχειριστείτε τον έλεγχο των έντυπων διαδικασιών με
την αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων από σαρωτές και
συσκευές πολλαπλών λειτουργιών WorkForce Pro της Epson:
δρομολογήστε πληροφορίες προς τα κατάλληλα τμήματα από
το σημείο που τις συλλέξατε και τοποθετήστε την πληροφόρηση
στο επίκεντρο της σχέσης σας με τα πάντα
–– Βελτιώστε τον έλεγχο της ποιότητας με το σαρωτή Epson
Expression 12000XL: σαρώστε δείγματα για να λάβετε εγκρίσεις
όταν βρίσκεστε ακόμα στο στάδιο της ιδέας, διασταυρώστε
τους ηλεκτρονικούς πίνακες PCB σε επίπεδο εξαρτημάτων και
χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας εργαλεία λογισμικού για να
διατηρήσετε τα πρότυπα QC σε υψηλά επίπεδα3

–– Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με τη σειρά των
ρομποτικών βραχιόνων της Epson, που προσφέρουν υψηλή
απόδοση, ενώ παράλληλα καταλαμβάνουν μικρό χώρο,
για μέγιστη αποτελεσματικότητα και μειωμένους χρόνους
παραμονής στους σταθμούς
–– Υποστηρίξτε το προσωπικό απομακρυσμένα με συμβουλές
από ειδικούς, χρησιμοποιώντας τα έξυπνα γυαλιά Moverio
της Epson. Μοιραστείτε όσα βλέπουν οι εργαζόμενοι με την
ισχυρή κάμερα HD και κάντε ζωντανές παρατηρήσεις και δώστε
συμβουλές για να βοηθήσετε στην εκπαίδευση του προσωπικού
–– Διευρύνετε την γκάμα σας με τους επαγγελματικούς
εκτυπωτές SureColor και SureLab της Epson: προσφέρετε
εξατομικευμένες εκδόσεις καλλιτεχνικών εκτυπώσεων, καρτών
και προσκλήσεων σε μια ευρεία γκάμα πολυμέσων
–– Κάντε τα προϊόντα σας να ξεχωρίζουν με την πρέσα ετικετών
SurePress της Epson, η οποία προσφέρει ακριβή αντιστοίχιση
χρωμάτων, ακριβή αναπαραγωγή και ρεαλιστικές σκιές για
υψηλής ποιότητας και εντυπωσιακές ετικέτες προϊόντων

–– Προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
εκτυπώνοντας υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες ετικέτες
γρήγορα και εύκολα με προϊόντα Epson ColorWorks

Ανακαλύψτε πόσα χρήματα θα
μπορούσατε να εξοικονομήσετε από τις
εκτυπώσεις επιλέγοντας την Epson
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή συνολικού κόστους ιδιοκτησίας στη
διεύθυνση: www.epson.gr/tco

“Ως εταιρεία, η Epson επιθυμεί να διευκολύνει την τεχνολογική
μετάβαση, σχεδιάζοντας λύσεις που θα κάνουν πιο
αποτελεσματικό και πιο παραγωγικό το εργατικό δυναμικό.”
Mr Usui, Πρόεδρος, Seiko Epson Corporation

Αναμείνατε εξυπνότερα αποτελέσματα
Το να είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο όλων έχει ως αποτέλεσμα έναν πιο
αποτελεσματικό χώρο εργασίας και πιο χαρούμενους πελάτες. Συνδυάστε την
ευελιξία, τη δημιουργικότητα και το ένστικτο του εργατικού δυναμικού σας με την
ευελιξία και τις κατ' απαίτηση ιδιότητες νέων τεχνολογιών, ώστε να ενισχύσετε τη
συμμετοχή και τα αποτελέσματα.
–– Ενισχύστε το εργατικό δυναμικό σας χρησιμοποιώντας ρομποτικούς
βραχίονες της Epson για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ακρίβειας, με
πολύ χαμηλό κίνδυνο σφάλματος
–– Δείτε την παραγωγικότητα στην πράξη επιταχύνοντας ολόκληρη τη ροή
εργασίας σας, χρησιμοποιώντας εκτυπωτές Epson WorkForce Pro RIPS A4 και A3
printers, που συνδυάζουν το χαμηλό κόστος λειτουργίας, τις υψηλές ταχύτητες
εκτύπωσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις παρεμβολών
–– Εργαστείτε με απόλυτη ακρίβεια χρησιμοποιώντας τα έξυπνα γυαλιά Moverio
της Epson: δείτε εικονικούς οδηγούς και σχέδια στο φυσικό τους περιβάλλον και
βοηθήστε την εκπαίδευση των εργαζομένων
–– Επιταχύνετε τη διαδικασία εκπαίδευσης με τις διαδραστικές οθόνες της
Epson, ενθαρρύνετε την αυτο-ανακάλυψη με σχολιασμό σε εμφανιζόμενο
περιεχόμενο μέσω αφής και διπλών μαρκαδόρων

Η αρχή της
εξέλιξης

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες
ρουτίνας
Ενσωματώστε την αξιόπιστη σειρά
ρομποτικών βραχιόνων της Epson στις
υφιστάμενες γραμμές συναρμολόγησής
σας, ώστε να λειτουργούν ως "cobot"
(συνεργατικά ρομπότ) παράλληλα με
τους εξειδικευμένους εργαζομένους σας.
Τα βιομηχανικά ρομπότ μας λειτουργούν
χωρίς διακοπές, αυξάνοντας την ικανότητα
ανάληψης φόρτου εργασίας, την ταχύτητα
και την ακρίβεια, εκτελώντας παράλληλα
επαναλαμβανόμενες, χειροκίνητες και μη
ασφαλείς εργασίες.

Εξατομικεύστε ετικέτες, σημάνσεις και αποθέματα
Σχεδιασμένες για υψηλής ποιότητας λειτουργία με
δυνατότητα προσαρμογής σε μεγάλη κλίμακα, οι
συσκευές δημιουργίας ετικετών Epson ColorWorks
αποτελούν το τέλειο εργαλείο για την παροχή
ξεκάθαρα ορατών ετικετών για διαχείριση των
αποθεμάτων ή για να δίνεται σημασία σε σημαντικές
πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η χρήση βάσει
ημερομηνιών ή οι πληροφορίες αποστολής.

Απλοποίηση της συνεργασίας και της εκπαίδευσης
Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους σας, χωρίς να πρέπει
να πληκτρολογείτε σημειώσεις, και συνεργαστείτε
με προμηθευτές επικοινωνώντας και κοινοποιώντας
αρχεία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απομακρύνεστε
από το χώρο εργασίας σας, αλλά αντίθετα
χρησιμοποιώντας τις διαδραστικές οθόνες μας.

Ανακαλύψτε τις πρέσες ετικετών inkjet μικρού όγκου
Εκτυπώστε υψηλής ποιότητας ετικέτες σε μια ευρεία
γκάμα υποστρωμάτων και εφαρμογών με τις πρέσες
ετικετών SurePress. Χρησιμοποιώντας μελάνια AQ ή UV,
είναι αποτελεσματικές, ενώ η ρύθμιση και η χρήση τους
είναι εύκολη, επιτρέποντας στους χρήστες να επεκτείνουν
τις παροχές των υπηρεσιών τους.

Προσφέρετε οπτική βοήθεια
Αξιοποιήστε πλήρως την επαυξημένη
πραγματικότητα για να συντομεύσετε τους
κύκλους ανάπτυξης και να αυξήσετε την
ακρίβεια. Τα έξυπνα γυαλιά Moverio της
Epson εμφανίζουν εικόνες στο εργασιακό
περιβάλλον για καθοδήγηση, χωρίς να
απαιτούνται χέρια, στο σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό, τη συναρμολόγηση και τις
λειτουργίες συντήρησης.

Μειώστε τα έξοδα εκτύπωσης
Η σειρά εκτυπωτών WorkForce Pro σάς
βοηθά να ξοδεύετε λιγότερα χρήματα
σε αναλώσιμα και λιγότερο χρόνο σε
συντήρηση, μειώνοντας παράλληλα την
περιβαλλοντική επίπτωση, παράγοντας
έως και 99% λιγότερα απορρίμματα και
χρησιμοποιώντας 96% λιγότερη ενέργεια
από τους αντίστοιχους εκτυπωτές laser.1

Μια γκάμα εκτυπώσεων και υφασμάτων
Εξασφαλίστε την παραγωγικότητα για εκτυπώσεις
σε υφάσματα, είτε πρόκειται για μεγάλο όγκο
εκτυπώσεων σε αθλητικό εξοπλισμό ή θέλετε ποιότητα
που ξεχωρίζει με εξαιρετικές λεπτομέρειες για είδη
μόδας και εσωτερικής διακόσμησης ή θέλετε να
εκτυπώσετε προσαρμοσμένα σχέδια σε T-shirt. Η σειρά
SureColor SC-F μπορεί να σας προσφέρει αξιόπιστα και
ασυναγώνιστα αποτελέσματα.

Ενισχύστε τις διαδικασίες εργασίας
Ψηφιοποιήστε τα έγγραφά σας για να
προστατεύετε τα σημαντικά σχέδιά σας.
Ελαχιστοποιήστε τα λάθη, σαρώνοντας
απευθείας στο Sharepoint, το οποίο
θα αντικαταστήσει τις παλιές εκδόσεις
των εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι όλοι
εμπλεκόμενοι εργάζονται στα πιο
πρόσφατα έγγραφα.

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες για όλα τα προϊόντα. Τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson για περισσότερες πληροφορίες.

Βήματα για έναν πιο έξυπνο
κατασκευαστικό κλάδο

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα
με έναν συνδυασμό ανθρώπων
και ρομπότ
Αξιοποιήστε πλήρως τους εκπαιδευμένους
εργαζόμενούς σας, χρησιμοποιώντας
ρομπότ στο εργατικό δυναμικό σας.
Οι ρομποτικοί βραχίονες της Epson
λειτουργούν για την ολοκλήρωση
χρονοβόρων εργασιών, με αυτόνομο
τρόπο στη γραμμή συναρμολόγησης.
Εξαιρετικά μικροί σε διαστάσεις, ευέλικτοι,
εύχρηστοι και κλιμακούμενοι, μπορούν να
αναλάβουν χειρωνακτικές εργασίες που
δεν απαιτούν εκπαίδευση, επιτρέποντας
στο καταρτισμένο προσωπικό σας να
εστιάζει σε απαιτητικές παραγωγικές
διαδικασίες και στην ανάπτυξη της
επιχείρησης.

Συνδέστε το εργατικό δυναμικό
σας με πληροφορίες

Εξαλείψτε τις καθυστερήσεις
και τις διακοπές

Τα έξυπνα γυαλιά Moverio της Epson
επιταχύνουν, διευκολύνουν και καθιστούν
πιο διαισθητική την εκτέλεση πολύπλοκων
εργασιών σε απαιτητικά βιομηχανικά
περιβάλλοντα. Η δυνατότητα οπτικής
προβολής και απομακρυσμένης
καθοδήγησης χωρίς να απαιτούνται
χέρια καθιστούν τα Moverio την ιδανική
λύση για τη δοκιμή, την εκπαίδευση,
τη συναρμολόγηση και τις λειτουργίες
συντήρησης.3

Αν δεν είστε αποδοτικοί στις
επιχειρηματικές λειτουργίες, αυτό θα
επηρεάσει τους ανθρώπους, τους
προμηθευτές και τους πελάτες σας. Η
σειρά λύσεων εκτύπωσης και σάρωσης
της Epson έχει σχεδιαστεί με γνώμονα
την εξάλειψη των καθυστερήσεων, των
διακοπών, των απορριμμάτων και των
δυσκολιών. Μπορείτε να απολαμβάνετε
απρόσκοπτες λειτουργίες εφοδιασμού,
ταυτοποίησης προϊόντων, αυτοματισμού
τιμολογίων και διαχείρισης αποθεμάτων. Κι
αυτό σημαίνει τελικά ευκολότερες σχέσεις
με τους προμηθευτές και βελτιωμένη
εξυπηρέτηση πελατών.3

70%

του Ευρωπαϊκού εργατικού
δυναμικού υποστηρίζει ότι τα ρομπότ ή τα cobot
θα αναλαμβάνουν πιο σύνθετες εργασίες, οι
οποίες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να γίνουν
κατανοητές από τον άνθρωπο4

Ανακαλύψτε περισσότερες λύσεις
στον κατασκευαστικό κλάδο
www.epson.eu/manufacturing

Έως το 2020,

οι OEM

θα μεταμορφωθούν σε
ισχυρές εταιρείες5

Case study

Η JMACS μειώνει το χρόνο εκτός
λειτουργίας με το έξυπνο σετ κεφαλής
της Epson
Στις εξαιρετικά ανταγωνιστικές βιομηχανίες του κατασκευαστικού
κλάδου, όπου όλα συμβαίνουν σε γρήγορους ρυθμούς, ο ρόλος
του επόπτη σε ένα εργοστάσιο είναι κρίσιμος για την αποτροπή της
διακοπής λειτουργίας των μηχανών που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη
την επιχείρηση. “Αν οι μηχανές έχουν βλάβη ή αν, λόγω κάποιου
προβλήματος, οι μηχανές παράγουν ελαττωματικό προϊόν, η γραμμή
παραγωγής σταματά”, υποστηρίζει ο κ. Masahiro Matsumoto της JMACS,
προσθέτοντας ότι, εκτός κι αν η ομάδα μπορεί να επαναφέρει γρήγορα
την κατάσταση, το κόστος της παραγωγής μπορεί να βγει γρήγορα
εκτός ελέγχου.

εξασφαλίζοντας ακρίβεια στην αντίληψη του βάθους. Επίσης, όποιος τα
φορά μπορεί να βλέπει ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό περιβάλλον,
χάρη στη διάφανη οθόνη που επιτρέπει να βλέπει επίσης και ό,τι υπάρχει
μπροστά του. Πέρα από το ότι προσφέρει ένα εγχειρίδιο οδηγιών, χωρίς
να απαιτούνται χέρια, στο οπτικό πεδίο του μηχανικού που βρίσκεται
εντός των εγκαταστάσεων, ο επιτηρητής σε μια απομακρυσμένη
τοποθεσία μπορεί να βλέπει ακριβώς τι βρίσκεται μπροστά από
αυτόν το μηχανικό.

Για μια εταιρεία που δημιουργεί προϊόντα συχνά για μικρούς όγκους και
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
“Όταν οι εκπαιδευμένοι επιτηρητές βρίσκονται σε απομακρυσμένη
τοποθεσία, αντιμετωπίζαμε προβλήματα ως προς το χρόνο επαναφοράς
των μηχανών”, προσθέτει ο κ. Matsumoto, ο οποίος υπολόγισε ότι ο
συνολικός χρόνος εκτός λειτουργίας της παραγωγής έφτανε έως και τις
60 ώρες μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό στοίχιζε στην JMACS περίπου
15 ¥ εκατ. (112.000 £/132.000 €) το χρόνο.

Βοηθά επίσης την εταιρεία με την εκπαίδευση, καθώς η έξοδος βίντεο
του Moverio Pro BT-2000 αποκαλύπτει γρήγορα τις διαφορές μεταξύ
εκπαιδευμένων και μη εκπαιδευμένων εργαζομένων. Οι επιτηρητές
μπορούν να βλέπουν σε μια οθόνη υπολογιστή ακριβώς τι βλέπει ένα
μέλος του προσωπικού, γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί μοναδικό
εργαλείο εκμάθησης και αξιολόγησης.

Τα γυαλιά Moverio επιτρέπουν την απομακρυσμένη
παρακολούθηση
Για να λυθεί το πρόβλημα των εκπαιδευμένων επιτηρητών μας που
δεν ήταν πάντα στο εργοστάσιο για να επιδιορθώσουν τις μηχανές,
ειδικά κατά τις νυχτερινές βάρδιες, η JMACS στράφηκε στο βιομηχανικό
έξυπνο σετ κεφαλής Moverio Pro BT-2000. Στόχος της εταιρείας ήταν να
χρησιμοποιήσει αυτήν τη συσκευή επαυξημένης πραγματικότητας για
να δημιουργήσει μια απομακρυσμένη υπηρεσία παρακολούθησης, έτσι
ώστε οι επιτηρητές να μπορούν να βλέπουν τις μηχανές εξ αποστάσεως,
να κάνουν διάγνωση προβλημάτων και να δίνουν συμβουλές σε
συναδέλφους σχετικά με την επιδιόρθωση ενός προβλήματος. Και όλα
αυτά, χωρίς να πατάνε το πόδι τους στο εργοστάσιο. Αυτό ακριβώς
συμβαίνει τώρα στην JMACS.
Τα γυαλιά Moverio προσφέρουν δυνατότητα εργασίας χωρίς να
απαιτούν χέρια
Τα Moverio Pro BT-2000 περιλαμβάνουν μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά
που τα καθιστούν ιδανικά για την απομακρυσμένη υποστήριξη
συστημάτων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ανήκουν στα λίγα εκείνα
προϊόντα του είδους τους που προσφέρουν διοφθαλμική όραση,

Τα Moverio αποτελούν κορυφαίο εργαλείο εκπαίδευσης

Τα Moverio έχουν βιομηχανικού επιπέδου λειτουργίες
Αναφορικά με τα βιομηχανικά περιβάλλοντα, τα BT-2000 έχουν τρία
βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
“Η υψηλής ανάλυσης κάμερά τους δημιουργεί μια καθαρή εικόνα, έτσι
ώστε να μπορείτε να διαβάζετε γραμμένους χαρακτήρες σε εργασιακές
εγκαταστάσεις στην υψηλής φωτεινότητας οθόνη”, υποστηρίζει ο κ.
Seiichi Urai της JMACS. Επίσης, σχολιάζει θετικά τους αναδιπλούμενους
φακούς των γυαλιών Moverio Pro BT-2000, καθώς και το γεγονός ότι
μπορούν να φορεθούν και από άτομα που φοράνε ήδη γυαλιά, ενώ και
το ανθεκτικό χειριστήριο με touchpad, ο χειρισμός του οποίου μπορεί να
γίνει και με γάντια, καλύπτει τις προδιαγραφές του.
Τα Moverio μπορούν να προσφέρουν νέα ροή κερδών
Η επιτυχία της εφαρμογής των Moverio Pro BT-2000 σε ολόκληρο
το εργοστάσιο ήταν τόσο μεγάλη που η JMACS σχεδιάζει τώρα
να προσφέρει απομακρυσμένες υπηρεσίες παρακολούθησης στα
εργοστάσια των πελατών της που χειρίζονται καλωδιώσεις της JMACS.
Το εργοστάσιο της JMACS δεν θα εξελιχθεί απλώς σε πρότυπο γι' αυτήν
την επέκταση της επιχείρησης, αλλά η JMACS προσδοκά επίσης να
χρησιμοποιήσει τη σειρά των σετ κεφαλής Moverio Pro BT-2000 για το
λανσάρισμα ενός εργοστασίου στο εξωτερικό, γεγονός που θα μπορούσε
να μειώσει δραστικά τα έξοδα των επαγγελματικών ταξιδιών.

Προστατεύστε το μέλλον του πλανήτη
Κατανοούμε τη σημασία της υποστήριξης του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές, γι' αυτό και αναπτύσσουμε λύσεις εκτύπωσης
με γνώμονα το περιβάλλον.
Καλύψτε τους στόχους σας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος με έως 99% λιγότερα απορρίμματα από την
τεχνολογία WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS), καταναλώστε έως 96% λιγότερη ενέργεια με εκτυπωτές
WorkForce Pro3 και διπλασιάστε την ταχύτητα εκτύπωσης με τη μισή κατανάλωση ενέργειας, με τη σειρά WorkForce Enterprise2
Εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια και CO2 με μοντέλα WorkForce Pro, τα οποία χρησιμοποιούν έως 96% λιγότερη ενέργεια
από τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά laser1
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας με την οικονομική λειτουργία στις διαδραστικές λύσεις προβολής που χρησιμοποιείτε
και απολαύστε εκτεταμένη διάρκεια ζωής της λάμπας
Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωμα χρησιμοποιώντας σαρωτές που δεν απαιτούν προθέρμανση και μειώστε την
κατανάλωση ενέργειας, χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία ReadyScan

Δείτε πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε με τους εκτυπωτές WorkForce Pro
Υπολογίστε την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και CO2 που μπορεί να πετύχει ένας
εκτυπωτής WorkForce Pro στο κατασκευαστικό περιβάλλον με το εργαλείο υπολογισμού μας.
www.epson.gr/eco-saving
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Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/inkjetsaving
Συνήθως, οι εκτυπωτές laser 45-55 σελ./λεπτό χρησιμοποιούν 1.500 Watt. Ο WorkForce Enterprise υποστηρίζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της τάξεως των 180 Watt – 320 Watt και
εκτυπώνει έως 100 σελ./λεπτό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield
Απαιτείται επιπλέον λογισμικό και υλικό
Υπερβείτε το όραμά σας: Η έρευνα της Epson για τις μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις της τεχνολογίας μέσα από τα μάτια 17 διεθνών ειδικών από τους κλάδους και 7.000 Ευρωπαίων από
το χώρο εργασίας
Έξυπνες μηχανές και εργαλεία, Internet of Things, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Για να κατανοήσετε αυτήν την εξοικονόμηση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/maketheswitch

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 198 62 12
fax: 210-6828615
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οικολογική
τεχνολογία Xωρίς
έκλυση αερίων που
βλάπτουν το όζον

