Λύσεις ψυχαγωγίας από την Epson

Συνεργασία στην
ψυχαγωγία

Λύσεις τεχνολογίας για
εμπειρίες ψυχαγωγίας
Η έννοια της ψυχαγωγίας δέχεται έντονη πίεση από τους ίδιους τους ανθρώπους που ωφελεί.
Οι καταναλωτές απαιτούν περισσότερα για το χρόνο που δεν εργάζονται και θέλουν κάθε
εμπειρία να είναι άξια λόγου, κάτι που αξίζει να μοιραστείς με άλλους στα κοινωνικά δίκτυα
και κάτι που σου δίνει την αίσθηση του ότι εκπλήρωσες έναν στόχο.
Οι τεχνολογίες της Epson βοηθούν κάθε επίσκεψη να αποτελεί μια ιστορία που αξίζει να τη
μοιραστεί κανείς με άλλους. Από την αποτελεσματικότητα των τμημάτων υποστήριξης μέχρι την
εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι καινοτόμες λύσεις μας θα σας υποστηρίξουν
στην παροχή σταθερά επιβραβευτικών ολοκληρωμένων εμπειριών για τον πελάτη.

Η επανεφεύρεση της εμπειρίας του επισκέπτη

Επένδυση για το μέλλον

Ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης περιμένει στην ουρά, συμμετέχει,
αναζητά βοήθεια ή πληροφορίες, χαρίστε του μια εμπειρία που δεν
θα ξεχάσει ποτέ. Χρησιμοποιήστε πρωτοποριακή τεχνολογία για
να καθοδηγήσετε, να εκπαιδεύσετε και να εντυπωσιάσετε καθόλη
την επίσκεψη.

Οι οργανισμοί που προσφέρουν ψυχαγωγικές εμπειρίες πρέπει να
βρουν νέους τρόπους για να προσελκύουν και να διατηρούν τους
επισκέπτες τους σε μια εποχή που ο πελάτης έχει πολλή δύναμη.
Εναρμονίστε χρονοβόρες διαδικασίες και εξοικονομήστε χρήματα
προσφέροντας μια καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες σας.

–– Δημιουργήστε ξεχωριστές στιγμές με έναν βιντεοπροβολέα
εγκατάστασης laser της Epson, που μπορεί να εμφανίζει εικόνες έως
1.000" σε δάπεδα, τοίχους, κτίρια ή εκθέματα, για να συνδυάσετε το
φυσικό με το εικονικό, είτε πρόκειται για μια καθηλωτική εμπειρία
εκπαίδευσης ή για μια εμπειρία 4D πολλαπλών αισθήσεων

–– Ενισχύστε την εμπειρία που προσφέρετε με νέο και
συναρπαστικό περιεχόμενο, χάρη στα έξυπνα γυαλιά Moverio της
Epson, που συνδυάζουν ανθεκτική σχεδίαση και μεγάλη διάρκεια
ζωής μπαταρίας για εκτεταμένη χρήση και επιλογές για εύκολη
διαχείριση των συσκευών σας. Δώστε ζωή στον «επαυξημένο»
κόσμο σας, μέρα με τη μέρα.

–– Προσφέρετε παντού ψυχαγωγία χάρη στην ευέλικτη
εγκατάσταση που επιτρέπει στις λύσεις να είναι κατάλληλες
ακόμα και για τα πιο απαιτητικά κτίρια. Οι προβολές μπορούν να
μετακινηθούν κατά 360 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση,
οριζοντίως, κατακόρυφα ή περιστροφικά, ενώ υποστηρίζουν και
κατακόρυφη προβολή.
–– Προσφέρετε μια νέα προοπτική με τα έξυπνα γυαλιά Moverio
της Epson: χρησιμοποιήστε επαυξημένη πραγματικότητα για να
δημιουργήσετε σκηνές 3D, προσθέστε επίπεδα πληροφοριών και
οπτικοποιήστε οποιαδήποτε ιστορία, έτσι ώστε οι επισκέπτες σας να
μπορούν να ζήσουν μια διαδραστική εμπειρία με τα εκθέματά σας
–– Δώστε τη δυνατότητα στους επισκέπτες σας να ανακαλύπτουν
και να βρίσκουν λύσεις μόνοι τους με τις διαδραστικές οθόνες
της Epson: ιδανικές για σημεία πληροφόρησης, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και οπτικές επισημάνσεις, ώστε να διατηρεί
ζωντανό το ενδιαφέρον των επισκεπτών που κινούνται και
ανακαλύπτουν
–– Εξατομικεύστε τα εκθέματα δημιουργώντας προσαρμοσμένες
φωτογραφίες, κάρτες, καλλιτεχνικά έργα και άλλα προϊόντα
εκτύπωσης προστιθέμενης αξίας για πώληση σε βασικά σημεία
συναλλαγών, χρησιμοποιώντας εκτυπωτές παραγωγής Epson
SureLab

–– Βασιστείτε στα οφέλη της απόδοσης με τους πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές της σειράς WorkForce Pro της Epson και τους έξυπνους
σαρωτές. Οι έξυπνες λειτουργίες βελτιώνουν τη ροή των εργασιών
και την παράδοση των υπηρεσιών, ενώ η πιο αποτελεσματική
διαχείριση των εγγράφων ελαχιστοποιεί το χρόνο εκτός λειτουργίας
–– Εντυπωσιάστε με τους εκτυπωτές μεγάλου format SureColor
της Epson δημιουργώντας όμορφες εικόνες υψηλής ευκρίνειας
που ενισχύουν τις προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες και
εξασφαλίστε έτσι περισσότερες πωλήσεις
–– Δημιουργήστε εισιτήρια και κάρτες εισόδου με ID κατ'
απαίτηση με τους εκτυπωτές ετικετών ColorWorks της Epson.
Δημιουργήστε εξατομικευμένα όμορφα εισιτήρια με έντονα
χρώματα, άδειες εισόδου και σήματα ID για τη βελτίωση της
οπτικής ταυτοποίησης
–– Εξασφαλίστε αξιοπιστία χωρίς απαιτήσεις με βιντεοπροβολείς
laser χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και εγγύηση για έως 20.000
ώρες/πέντε χρόνια. Ιδανικοί για εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης
με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης.

–– Προσφέρετε παντού τις υπηρεσίες σας χάρη στη σειρά
φορητών εκτυπωτών αποδείξεων της Epson για υπαλλήλους που
μετακινούνται: ολοκληρώστε τις συναλλαγές σας και παράλληλα
βελτιώστε την εμπειρία και καταστήστε πιο άνετη την εμπειρία
του επισκέπτη

Ανακαλύψτε πόσα χρήματα θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε
από τις εκτυπώσεις επιλέγοντας την Epson
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για να δείτε αναλυτικά το κόστος 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

Απολαύστε τα αποτελέσματα

Η δημιουργία σημαντικών προσεγγίσεων για όλους τους επισκέπτες απαιτεί
προσαρμοσμένα, αλλά παρ' όλα αυτά συμμετοχικά εκθέματα. Η κατάλληλη
τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους προβληματισμούς για τους χρόνους
αναμονής, τις πληροφορίες και τις πρακτικές ανέσεις και να σας βοηθήσει να
διαμορφώσετε εμπειρίες που θα αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών σας.
–– Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό επιτρέποντας στους επισκέπτες να
μεταβαίνουν σε μια εναλλακτική πραγματικότητα ή να έχουν τον δικό
τους προσωπικό οδηγό. Τα έξυπνα γυαλιά Moverio της Epson μπορούν να
προσαρμοστούν πλήρως στο έκθεμα και τις ανάγκες των επισκεπτών σας
–– Προσθέστε επίπεδα εκμάθησης επιτρέποντας στον κόσμο να αλληλεπιδρά
απευθείας με το περιεχόμενο μέσω οθονών αφής. Οι διαδραστικές οθόνες μας
είναι κλιμακωτές έως τις 100 ίντσες, χαρίζοντας σε όλους την καλύτερη οπτική,
ενώ τα νεότερα κοινά μπορούν να προσθέτουν σχολιασμούς χρησιμοποιώντας
τα δάκτυλά τους ή γραφίδες
–– Καθηλώστε το κοινό σας με περιεχόμενο πολυμέσων το οποίο μπορεί
να προσαρμοστεί σε διαφορετικά κοινά: με την επιλογή της τεχνολογίας
βελτίωσης 4K, οι βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson προσφέρουν
μέγιστες δημιουργικές δυνατότητες και ένα νέο επίπεδο εμπειρίας θέασης
–– Καλύψτε τις ανάγκες περισσότερων πελατών με διαρκώς ενημερωμένες
πληροφορίες και γρήγορες υπηρεσίες: ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις μικρές
λεπτομέρειες και οι εκτυπωτές ετικετών μας, οι εκτυπωτές WorkForce και οι
επαγγελματικοί σαρωτές κάνουν όλη τη διαφορά επιταχύνοντας τη διαχείριση

Δημιουργήστε μια
αξέχαστη εμπειρία
για τους πελάτες σας

Ξεδιπλώστε τη φαντασία σας

Κάθε λεπτομέρεια μετράει
Μετατρέψτε εισιτήρια, κάρτες εισόδου και βραχιολάκια συμμετοχής
σε υλικό με την επωνυμία σας ή με προωθητικούς σκοπούς. Οι
εκτυπωτές ετικετών Epson ColorWorks προσφέρουν έγχρωμη
εκτύπωση κατ' απαίτηση, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόζετε
εύκολα τις λεπτομέρειες στο περιβάλλον, την εκδήλωση ή το
έκθεμά σας και να εκτυπώνετε σε μια ποικιλία πολυμέσων.

Μετατρέψτε ολόκληρα δωμάτια σε άλλους
κόσμους. Οι βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της
Epson μπορούν να δημιουργούν ενισχυμένη
ποιότητα 4D και να αντιστοιχίζουν μεγάλες
προβολές στο κτίριο, τη μουσική, τις ιστορίες
ή άλλα εφέ που παρουσιάζετε, χαρίζοντας μια
απαράμιλλη εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Οι επισκέπτες έχουν ενεργό ρόλο
Οι διαδραστικές οθόνες της Epson
έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την
εύρεση λύσεων και τη συνεργασία.
Χρησιμοποιήστε τες σε σημεία
ενημέρωσης και σε εκπαιδευτικούς
χώρους, έτσι ώστε οι επισκέπτες να
μπορούν να κάνουν εξερεύνηση μόνοι
τους και να συμμετέχουν σε θεματικές
δραστηριότητες μέσω της οθόνης αφής,
χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά τους ή
τις παρεχόμενες γραφίδες γρήγορης
απόκρισης.

Χαρίστε καθηλωτικές συγκινήσεις
Τα έξυπνα διάφανα γυαλιά Moverio της Epson επιτρέπουν
την εντυπωσιακή παρουσίαση περιεχομένου επαυξημένης
πραγματικότητας στον πραγματικό κόσμο, διευρύνοντας
την πρόσβαση και κάνοντας πιο συναρπαστικές τις εμπειρίες
πολιτισμού, τις εκδηλώσεις, τους χώρους παρουσίασης
τεχνών και τις περιηγήσεις σε εργοστάσια, χωρίς να έχουν
αντίκτυπο στην περιήγηση των επισκεπτών σε εκθέματα.

Προσφέρετε την εξυπηρέτηση που θέλετε
Ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε μια μικρή
εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας
χρησιμοποιώντας το σύστημα Replaceable Ink
Pack System (RIPS) ή μια μεγαλύτερη εγκατάσταση
με τη λύση εκτύπωσης WorkForce Enterprise,
η Epson καλύπτει τις ανάγκες υποστήριξης
που έχετε. Σαρώστε μέχρι και ολοκληρωμένες
φόρμες συνδρομών για περίπτερα εισιτηρίων έως
και κεντρικά γραφεία για γρήγορη έγκριση και
εξυπηρέτηση πελατών με θετικό αντίκτυπο για
όλους τους επισκέπτες σας.

Υπερβείτε τις προσδοκίες των πελατών σας
Με τους εκτυπωτές μεγάλου format της Epson
μπορείτε να δημιουργείτε υψηλής ποιότητας
αφίσες, banner, εκτυπώσεις και άλλα, χωρίς να
χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου επαγγελματικού
καταστήματος εκτυπώσεων.

Εκτύπωση αποδείξεων με υψηλή ταχύτητα
και αξιοπιστία
Οι εκτυπωτές αποδείξεων της Epson έχουν σχεδιαστεί
ώστε να ανταπεξέρχονται ακόμα και στα πιο απαιτητικά
περιβάλλοντα λιανικής πώλησης. Ο TM-T88VI είναι ένας
κορυφαίας τεχνολογίας εκτυπωτής αποδείξεων που
συνδυάζει υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και υψηλή
αξιοπιστία, καθώς και προηγμένα χαρακτηριστικά για
την υποστήριξη της συνύπαρξης συμβατικών σημείων
πώλησης φορητών συσκευών, web και υπολογιστή.

Δημιουργήστε εξατομικευμένες
εμπειρίες
Δημιουργήστε εξατομικευμένες
φωτογραφίες, πιστοποιητικά και κάρτες
καθώς οι πελάτες απολαμβάνουν την
εμπειρία. Οι φωτογραφικοί εκτυπωτές
SureLab της Epson δημιουργούν οπτικές
ιστορίες που μπορούν να κρατήσουν και
να μοιράζονται οι επισκέπτες σας.

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.

Εντυπωσιακές υπηρεσίες,
κάθε φορά

Ψυχαγωγία τεράστιας κλίμακας

Πείτε μοναδικές ιστορίες

Ενθαρρύνετε την ενεργή ανακάλυψη

Προκαλέστε τις αισθήσεις και μεταφέρετε
το κοινό σας σε άλλη διάσταση
μέσω σταθερών βιντεοπροβολέων ή
ενοικιαζόμενων βιντεοπροβολέων για
εγκαταστάσεις παρουσίασης. Η χρήση μιας
σειράς βιντεοπροβολέων εγκατάστασης
της Epson σε συνδυασμό με την ανάμειξη
ακμών σάς επιτρέπει να εμφανίζετε
καθηλωτικές εικόνες σε πολύ μεγαλύτερες
επιφάνειες και να δημιουργείτε
εντυπωσιακές, ατμοσφαιρικές εμπειρίες
για τους επισκέπτες σας. Μπορείτε να
αναπαραστήσετε κάθε λεπτομέρεια
και να προσαρμόσετε το περιεχόμενο
πολυμέσων για το κοινό σας, ακόμα
και σε περιορισμένους χώρους.

Το iProjection της Epson διευκολύνει τη
σύνδεση συσκευών iOS και Android με μια
λύση προβολής Epson με διαθεσιμότητα
δικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να
προβάλλετε ασύρματα εικόνες, έγγραφα
και σελίδες web. Πρόκειται για έναν
απλό και πολύ αποτελεσματικό τρόπο
παρουσίασης, με ένα άγγιγμα της
οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
το ενσωματωμένο κουμπί σημειώσεων
για να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρο,
μαρκαδόρο επισήμανσης ή γόμα, με
επιλογές χρωματισμού και αδιαφάνειας,
δίνοντας έμφαση στα σημεία που θέλετε.

Ο χώρος σας είναι ένας λευκός
καμβάς για τη δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης εμπειρίας ψυχαγωγίας
που θα συνδέει το κοινό με τα εκθέματα.
Η ψηφιακή σήμανση σας επιτρέπει να
προσφέρετε διαρκώς ενημερωμένες
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο,
από προγραμματισμένες εκδηλώσεις
και σημεία προορισμού έως μενού και
επιλογές ψυχαγωγίας. Οι διαδραστικές
οθόνες της Epson απευθύνονται επίσης
σε ψηφιακά ενεργούς πελάτες που θέλουν
να συμμετέχουν στην ανακάλυψη ή να
δοκιμάσουν τις γνώσεις τους.

82%
Ανακαλύψτε περισσότερες λύσεις ψυχαγωγίας
www.epson.eu/leisure

των
καταναλωτών υποστηρίζουν
ότι οι λύσεις wearable
διευκολύνουν τις
συνδεδεμένες εμπειρίες1

Case study

Βελτίωση της εμπειρίας του
επισκέπτη με την Epson
Ως εμπειρία πέντε αστέρων που έχει την «αποστολή να κάνει τον
κόσμο να ερωτευτεί το σκοτσέζικο ουίσκι», είναι κρίσιμης σημασίας
για το Scotch Whisky Experience (SWE) να εντυπωσιάσει και να χαρίσει
έμπνευση στους πελάτες.
Με κορυφαία θέση στο Royal Mile του Εδιμβούργου, το Scotch Whisky
Experience άνοιξε για το κοινό το 1988. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, αυτό
το event περιλαμβάνει το 90% των εταιρειών που ασχολούνται με το
σκοτσέζικο ουίσκι και καλωσορίζει περίπου 400.000 επισκέπτες κάθε
χρόνο, εκ των οποίων το 80% προέρχεται από το εξωτερικό.
Λόγω της διαδραστικής φύσης των εκθεμάτων και της κορυφαίας θέσης
για τους λάτρεις του Ουίσκι στο Εδιμβούργο, είναι κρίσιμης σημασίας
οι επισκέπτες να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
Δίψα για βελτίωση
Μεταξύ των ξεναγήσεων του SWE περιλαμβάνεται μια εντυπωσιακή
ταινία 180˚ που παρουσιάζει μια πανοραμική ξενάγηση από ψηλά στις
πέντε περιοχές της Σκοτίας που παράγουν ουίσκι. Οι επισκέπτες περνάνε
κατόπιν στην τέχνη της ανάμειξης (blending) η οποία αναπαρίσταται
στο χώρο Blender’s Sample Room όπως γινόταν κατά το 19ο αι. Στο
παρελθόν, το ίδιο βίντεο προβαλλόταν εναλλάξ σε δύο διαφορετικά
δωμάτια από βιντεοπροβολείς που ήταν τοποθετημένοι στον πίσω τοίχο
του δωματίου. Η πρόσβαση στους βιντεοπροβολείς ήταν εξαιρετικά
περιορισμένη, γεγονός που δυσκόλευε τη συντήρηση, ενώ η ποιότητα
της εικόνας έπεφτε σιγά-σιγά, λόγω των απαιτητικών φόρτων εργασίας.
«Από τεχνικής απόψεως, τα συστήματα δεν προσέφεραν το ίδιο επίπεδο
ποιότητας με άλλους χώρους του The Scotch Whisky Experience και
ανήκαν στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων μας για το ετήσιο
πρόγραμμα επενδύσεων», δήλωσε ο Douglas Bolton, σύμβουλος Ο/Μ
του The Scotch Whisky Experience.
Μετά από μια ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης hardware, επελέγη ο
βιντεοπροβολέας laser Epson EB-L1100U με δύο διαφορετικούς φακούς
που θα κάλυπταν ελαφρώς διαφορετικές ανάγκες απεικόνισης.

Στο χώρο Sense of Scotland, επελέγησαν φακοί κοντινής απόστασης
προβολής ELPLU03 για να καλύψουν μεγάλης κλίμακας ανάγκες υψηλής
ευκρίνειας. Πέντε βιντεοπροβολείς laser της Epson τοποθετήθηκαν
συνδυαστικά με μια οθόνη 12,5 μ. πλάτους και 2,2 μ. ύψους καμπυλωτής
προβολής, για να διασφαλίσουν το μικρότερο δυνατό μέγεθος pixel και
να καθηλώσουν πλήρως τους θεατές με την εικόνα.
Στο χώρο Blender’s Sample Room, επελέγησαν φακοί εξαιρετικά μικρής
απόστασης προβολής ELPLX01 τόσο για το βιντεοπροβολέα της κύριας
οθόνης όσο και για τον οπίσθιο βιντεοπροβολέα που παρουσιάζει
φυσικού μεγέθους κινούμενα σχέδια μια κρυφής πόρτας μέσω της οποίας
οι επισκέπτες περιηγούνται στην παρουσίαση, ώστε να εισέλθουν στο
χώρο της μεγαλύτερης συλλογής σκοτσέζικου ουίσκι στον κόσμο.
Το μέτρο της επιτυχίας
Από οπτικής απόψεως, η ποιότητα εικόνας και η φωτεινότητα
βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους
βιντεοπροβολείς και προσφέρουν πλέον αψεγάδιαστες εικόνες
που καθηλώνουν πλήρως τους επισκέπτες.
Καθώς όλοι οι βιντεοπροβολείς της Epson τοποθετούνται στην οροφή,
η πρόσβαση σε αυτούς είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν,
καθιστώντας πιο ασφαλείς τις εργασίες συντήρησης, ελαχιστοποιώντας
το χρόνο των παρεμβολών και απαιτώντας μικρότερο κόστος.
«Οι βιντεοπροβολείς της Epson ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη
και προσφέρουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία, η οποία, με τη σειρά
της, ενθαρρύνει την παροχή παρατηρήσεων, κριτικής και συστάσεων
από τους επισκέπτες», υποστήριξε ο Douglas Bolton.
Όσοι δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για το ουίσκι, είτε μόλις ξεκίνησαν
είτε αν πρόκειται για λάτρεις του σκοτσέζικου ουίσκι, αυτή η εντυπωσιακή
περιήγηση στον κόσμο του ουίσκι έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει
τους πελάτες για να ζήσουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες.

Προστατεύστε το μέλλον του πλανήτη
Στην Epson, 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 Pro1 και διπλασιάστε την ταχύτητα εκτύπωσης με τη μισή κατανάλωση ενέργειας, με τη σειρά WorkForce Enterpriseii
Εξοικονομήστε ηλεκτρική ενέργεια και CO2 με μοντέλα WorkForce Pro, τα οποία χρησιμοποιούν έως 96% λιγότερη ενέργεια
από τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά laseri
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 ψυχαγωγικό σας 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
Θεματικό πάρκο του μέλλοντος, Attractions Magazine

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.

Πράσινη τεχνολογία
Χωρίς έκλυση αερίων
που βλάπτουν το όζον

