Λύσεις Epson για την υγεία

Η συνεργασία στον
τομέα της υγείας

Λύσεις τεχνολογίας για
τον τομέα της υγείας
Στην Epson, αντιλαμβανόμαστε την πίεση που δέχεστε ως προς τη βελτίωση της συνεργασίας
και της φροντίδας των ασθενών με παράλληλη μείωση των εξόδων και ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας της εργασίας.
Γι' αυτό σχεδιάζουμε λύσεις τεχνολογίας που απλοποιούν και εκσυγχρονίζουν τις ροές εργασίας
σας, εξοικονομώντας σας χρόνο και πόρους. Έτσι, αποδεσμεύετε το προσωπικό σας ώστε να
εργάζεται σε όλες τις ομάδες και να επιλύει πιο γρήγορα τα προβλήματα, φέρνοντας κοντά σε
πραγματικό χρόνο τα άτομα, τα διαφορετικά μέρη και τις πληροφορίες. Παρέχοντας υψηλή
απόδοση με παράλληλες χαμηλές ανάγκες για παρεμβολές, οι λύσεις υγείας της Epson σάς
επιτρέπουν να εστιάζεστε στο άτομο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον ασθενή σας.

Βοηθήστε το IT να πετύχει περισσότερα
με λιγότερους πόρους
Εξισορροπώντας το μειωμένο προϋπολογισμό σας με την ανάγκη
παροχής εξαιρετικά αξιόπιστων και ασφαλών συστημάτων,
οι λύσεις μας σας βοηθούν να προσφέρετε ένα διαρκές σύστημα
ποιοτικής φροντίδας.
–– Εκσυγχρονίστε τη ροή και τις διαδικασίες που
σχετίζονται με τους ασθενείς με συνδεδεμένες συσκευές,
οι οποίες μπορούν να σαρώνουν, να προβάλλουν και να
εκτυπώνουν, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, επιτρέποντας
την ταχύτερη παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς
–– Συνεργαστείτε σε διαφορετικές τοποθεσίες με
βιντεοπροβολείς Epson εξαιρετικά κοντινής απόστασης,
οι οποίοι επιτρέπουν στο προσωπικό σας να αλληλεπιδρά
αποτελεσματικά, για καλύτερη εκπαίδευση και κοινή χρήση
των πληροφοριών
–– Διαχειριστείτε τα έξοδα εκτύπωσης και διατηρήστε
την ποιότητα σε υψηλά επίπεδα με τους εκτυπωτές
WorkForce Pro Replacement Ink Pack System (RIPS), οι οποίοι
προσφέρουν έως 84.000 σελίδες αδιάλειπτων εκτυπώσεων1
–– Επεξεργαστείτε έγγραφα γρήγορα και με ασφάλεια
με τις λύσεις της Epson για λήψη εγγράφων και κάντε
κοινή χρήση σε χώρους συνεργασίας ή υπηρεσίες cloud
με το πάτημα ενός κουμπιού

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

Αξιολογείστε την ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα
Η τεχνολογία της Epson έχει σχεδιαστεί, ώστε να σας επιτρέπει
να βρίσκετε τρόπους εξοικονόμησης, χωρίς να επηρεάζεται
η απόδοση της οργάνωσης, αποδεσμεύοντας οικονομικούς
για άλλους τομείς και πρωτοβουλίες.
–– Βελτιώστε την ευκρίνεια κρίσιμων πληροφοριών
και μειώστε τους λειτουργικούς κινδύνους με τις έγχρωμες
ετικέτες μας: επιταχύνετε την οπτική αναγνώριση, χωρίς
να θέτετε σε κίνδυνο τη φροντίδα και την ασφάλεια
των ασθενών
–– Βελτιστοποιήστε τη φροντίδα των ασθενών και
μεγιστοποιήστε την απόδοση σε απαιτητικά, υψηλού όγκου
τμήματα σαρώνοντας, αποθηκεύοντας και ασφαλίζοντας τα
αποτελέσματα των δοκιμών με συσκευές MFP και σαρωτές
–– Αποθηκεύστε ιατρικά δεδομένα με ασφάλεια, γρήγορα
και χωρίς υψηλό κόστος με το Discproducer, το οποίο
αποθηκεύει αρχεία για έως 100 έτη και σας απαλλάσσει
από το κόστος αποθήκευσης χαρτιού
–– Αξιοποιήστε τις υψηλής ποιότητας προβολές με
βιντεοπροβολείς εγκατάστασης που είναι ιδανικοί για ιατρική
εκπαίδευση σε αμφιθέατρα, ιδανικοί για προβολή εικόνων
σε Full HD έως τις 600"

«Ως εταιρεία, η Epson επιθυμεί να διευκολύνει την τεχνολογική
μετάβαση, σχεδιάζοντας λύσεις που θα κάνουν πιο αποτελεσματικό
και πιο παραγωγικό το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας.»
Κος Usui, Πρόεδρος της Seiko Epson Corporation

Βοηθήστε τους διευθυντές να ενισχύσουν την παραγωγικότητα
Η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και η παροχή διευκολύνσεων προς το προσωπικό μπορεί
να επηρεάσει άμεσα τη φροντίδα των ασθενών και το ρόλο των επαγγελματιών υγείας. Εργαστείτε
πιο αποτελεσματικά, εκσυγχρονίστε τις διαδικασίες και ενισχύστε την ακρίβεια με την τεχνολογία
της Epson.
–– Καλύψτε τις ανάγκες σας για υψηλή παραγωγικότητα με τον WorkForce Enterprise, έναν
γρήγορο, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον έγχρωμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών
(MFP) A3 για τμήματα με προαιρετική μονάδα φινιρίσματος
–– Καταγράψτε με ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια με σαρωτές γραφικών Epson, που αποτυπώνουν
κρίσιμα έγγραφα για την υγεία με εξαιρετική λεπτομέρεια, όπως αρνητικά, φωτογραφίες
και ακτινογραφίες
–– Οργανώστε ζωτικής σημασίας πληροφορίες δημιουργώντας και εκτυπώνοντας ετικέτες
και δελτία γρήγορα και κατ' απαίτηση με τη σειρά ColorWorks
–– Αυτοματοποιήστε εργασίες με ακρίβεια και αξιοπιστία, χρησιμοποιώντας ρομποτικά
συστήματα καθαρισμού δωματίων Epson για απαιτητικά ιατρικά και φαρμακευτικά περιβάλλοντα

Οι ασθενείς έχουν προτεραιότητα
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Αποθηκεύστε ιατρικά δεδομένα με ασφάλεια, χωρίς το
κόστος της αποθήκευσης χαρτιού. Πολλά νοσοκομεία
επιλέγουν την εγκατάσταση μονάδων δημιουργίας
δίσκων CD/DVD Epson για τα CD των ασθενών ή
για λόγους αρχειοθέτησης των δεδομένων των
ασθενών, λόγω της αξιοπιστίας και της ευχρηστίας
που προσφέρουν, ακόμη και σε περιβάλλοντα
με δύσκολες συνθήκες.
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Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα στην
αποθήκευση
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Εκτυπώστε αποδοτικά και οικονομικά

Αποτελεσματική ψηφιοποίηση ιατρικών εγγράφων

Αφιερώστε λιγότερο χρόνο περιμένοντας εκτυπώσεις, ακόμα και
υψηλών όγκων, ελέγχοντας παράλληλα την πρόσβαση σε ευαίσθητα
δεδομένα. Οι εκτυπωτές WorkForce Pro και WorkForce Enterprise,
οι οποίοι δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις παρέμβασης, προσφέρουν
ταχύτερους χρόνους απόκρισης, μακράς διάρκειας αναλώσιμα και
προστασία με κωδικό πρόσβασης, για την υποστήριξη και την ασφάλεια
των ροών εργασιών σας, χωρίς να τους προκαλούν προβλήματα.

Ψηφιοποιήστε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά έντυπα
αρχεία - τα ιατρικά έγγραφα. Οι υψηλής ταχύτητας
συσκευές παραγωγής A3 της Epson προσφέρουν, με
το πάτημα ενός κουμπιού, την ευελιξία που απαιτείται
για τη σάρωση κάθε εγγράφου σε ένα αρχείο, απευθείας
σε χώρους συνεργασίας.

Εκτυπώστε υψηλούς όγκους με ταχύτητα
Εκτυπώστε υψηλής ποιότητας έγγραφα σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες
έως 100 εικόνων/λεπτό2 και ενισχύστε την παραγωγικότητα με τον
WorkForce Enterprise, έναν αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον
έγχρωμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών (MFP) A3 για τμήματα
με προαιρετική μονάδα φινιρίσματος.
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Προσδιορίστε λεπτομέρειες ζωτικής σημασίας
Διαχωρίστε τους ασθενείς, τις φαρμακευτικές αγωγές
και τις θεραπείες τους, χρησιμοποιώντας χρωματιστές
ετικέτες. Επισημάνετε με σαφήνεια κρίσιμα δεδομένα
και δώστε έμφαση στις σημαντικές διαφορές, για
αυξημένη ακρίβεια και δυνατότητα ανάγνωσης.
Οι εκτυπωτές ετικετών ColorWorks παράγουν
εξαιρετικά ανθεκτικές ετικέτες φαρμάκων και
δειγμάτων, γρήγορα και κατ' απαίτηση.

Εύκολη συνεργασία

Αντεπεξέλθετε σε απαιτητικά περιβάλλοντα

Συζητήστε περιστατικά ασθενών, χωρίς να πρέπει να
πληκτρολογείτε σημειώσεις, και συμβουλευτείτε ειδικούς
απομακρυσμένα, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απομακρύνεστε
από το χώρο εργασίας σας. Οι διαδραστικοί βιντεοπροβολείς
μας μετατρέπουν τη συνεργασία σε μια πιο αποτελεσματική
ψηφιακή διαδικασία, χωρίς να απαιτούνται χαρτοπίνακες,
πίνακες ή επίπεδες οθόνες.

Κατέχοντας ηγετική θέση στη ρομποτική,
τα ρομπότ μας εργάζονται με ακρίβεια και
εντυπωσιακή ταχύτητα σε πολλές εφαρμογές:
συχνά πάνω από 24 ώρες την ημέρα και χωρίς τον
κίνδυνο μόλυνσης από συσσώρευση σωματιδίων.

Σχεδιασμένα για
τον τομέα της υγείας
Epson Print Performance: για προβλέψιμα χαμηλότερο
κόστος

Λογισμικό βιντεοπροβολέων Epson: αξιοποιήστε πλήρως
τους βιντεοπροβολείς σας

Διευκολύνετε τις εκτυπώσεις και καταστήστε τις λιγότερο
κοστοβόρες με μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία εκτύπωσης,
η οποία καλύπτει το σέρβις και τα αναλώσιμα, για σιγουριά.

Το λογισμικό βιντεοπροβολέων Epson σάς επιτρέπει να ελέγχετε
πάνω από χίλιους βιντεοπροβολείς από μια κεντρική τοποθεσία,
βοηθώντας σας να αξιοποιείτε πλήρως τις επενδύσεις σας στην
τεχνολογία, ενώ διατηρείτε τον έλεγχο ολόκληρου του στόλου
των βιντεοπροβολέων σας.

–– Μειώστε τα εκτυπωτικά έξοδα και αποκτήστε ολοκληρωμένη
εικόνα της επένδυσης και των χρεώσεών σας
–– Λάβετε αυτόματα ανταλλακτικά, όταν κοντεύουν
να εξαντληθούν τα αναλώσιμα
–– Πληρώστε μόνο για ό,τι εκτυπώνετε
–– Δείτε ξεκάθαρα τα οικονομικά στοιχεία, χάρη σε ένα απλό,
μηνιαίο τιμολόγιο
–– Κάντε τις κατάλληλες επιλογές για εσάς
–– Εξασφαλίστε αξιόπιστες και συνεχείς εκτυπώσεις και
αποδεσμεύστε το προσωπικό σας, ώστε να εστιάζει την
προσοχή του στη καλύτερη φροντίδα των ασθενών

–– Εμφανίστε περιεχόμενο σε οποιονδήποτε βιντεοπροβολέα
με δυνατότητα δικτύου από οπουδήποτε
–– Κάντε προβολή από πολλές πηγές, χωρίς να αλλάζετε πηγή
εισόδου
–– Κάντε προβολές σε πολλούς βιντεοπροβολείς από έναν
υπολογιστή
–– Ελέγξτε την κατάσταση και δώστε εντολές σε βιντεοπροβολείς
απομακρυσμένα
–– Στείλτε μηνύματα χειροκίνητα ή αυτόματα σε έναν
ή περισσότερους βιντεοπροβολείς

Epson Business Imaging: αυξήστε την παραγωγικότητα,
μειώστε τα κόστη και βελτιώστε την ασφάλεια των
εγγράφων

Epson iProjection: προβάλετε έγγραφα και φωτογραφίες
ασύρματα

Με την αυστηρότερη νομοθεσία, την αύξηση των εξόδων λόγω
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και ένα περιβάλλον
όπου τα δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητο των ασθενών
πρέπει να προστατεύονται, η Epson μπορεί να βοηθήσει
τους οργανισμούς υγείας να βελτιώνουν και να επιταχύνουν
τις διαδικασίες τους.

Η έξυπνη εφαρμογή προβολής από φορητές συσκευές iOS
και Android διευκολύνει την ασύρματη προβολή εικόνων
και αρχείων από αυτές τις συσκευές μέσω βιντεοπροβολέα
Epson με δυνατότητα ασύρματου δικτύου. Έτσι, μπορείτε να
συνεργάζεστε εύκολα με άλλα άτομα, χωρίς να περιορίζεστε
από μια μικρή οθόνη.

–– Διατηρήστε ασφαλές το απόρρητο των ασθενών, με έλεγχο
ταυτότητας, εξουσιοδότηση και δημιουργία αναφορών
πρόσβασης και έξοδο των MFP
–– Αποφύγετε την κακή διαχείριση των αρχείων των ασθενών
και ελαττώστε τα ιατρικά σφάλματα με προκαθορισμένες
διαδικασίες λήψης
–– Σαρώστε, εύκολα και με ασφάλεια, αρχεία ασθενών στην
προέλευσή τους, μειώνοντας τη δαπανηρή αναδημιουργία
χαμένων εγγράφων

–– Προβάλετε εικόνες και έγγραφα με μόλις λίγα βήματα
–– Σχολιάστε και επισημάνετε στοιχεία κατά την προβολή
για να δώσετε έμφαση ή να αποσαφηνίσετε κάτι
–– Εμφανίστε υψηλής ποιότητας σελίδες web χάρη στο
πρόγραμμα περιήγησης στο web με πλήρεις δυνατότητες

Δείτε ολόκληρη τη σειρά λύσεων λογισμικού και συμβατοτήτων
συστήματος από την Epson και τους συνεργάτες της στη
διεύθυνση www.epson.eu/bis

Γνωρίζατε ότι το 10% όλων των χρημάτων
που επενδύονται στον τομέα της υγείας,
στην πραγματικότητα σπαταλούνται;
Το διάγραμμα πληροφοριών της ροής
εργασίας στον τομέα της υγείας δείχνει πώς
μπορείτε να βάλετε τέλος στη σπατάλη.
www.epson.gr/healthcare

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα
λύσεων στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το σύμβουλο
πωλήσεων σας.

Περιπτωσιολογική μελέτη

Η Epson βοηθά κορυφαία φαρμακεία να
μειώνουν τα κόστη και να βελτιώνουν την
αποτελεσματικότητα της εκτύπωσης
Οι επαγγελματικοί εκτυπωτές inkjet Workforce Pro RIPS
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα
Η Jhoots Pharmacy είναι μια ανεξάρτητη, κοινοτική εταιρεία πώλησης
φαρμακευτικών ειδών. Αυτήν την εποχή, διατηρεί 49 καταστήματα.
Η Jhoots Pharmacy αναζητά διαρκώς τρόπους ενίσχυσης των
λειτουργικών αποδόσεων και ενθαρρύνει τις λύσεις καινοτομίας εντός
της επιχείρησης. Με τη λογική αυτή, δέχτηκε την προσέγγιση του
μεταπωλητή της Epson για τον έλεγχο των φωτοτυπικών μηχανημάτων
εντός των καταστημάτων. Ο προγραμματισμένος έλεγχος οδήγησε σε
πλήρη αξιολόγηση των συσκευών αποστολής/λήψης φαξ, εκτύπωσης
και αντιγραφής, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα υποκαταστήματά του.
Τα καταστήματα Jhoots Pharmacy χρησιμοποιούσαν έναν συνδυασμό
εκτυπωτών, μηχανημάτων φαξ και φωτοαντιγραφικών από μια σειρά
προμηθευτών. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αυξημένα έξοδα για την
αντικατάσταση φυσιγγών και τη συντήρηση.

Η δοκιμή στους τελικούς χρήστες οδήγησε στην εφαρμογή
των εκτυπωτών Workforce Pro RIPS της Epson
Με βάση την πλήρη ανάλυση των απαιτήσεων της Jhoots Pharmacy,
ο μεταπωλητής της Epson συνέστησε στην Jhoots Pharmacy δύο
συσκευές. Αυτές οι συσκευές δοκιμάστηκαν, στη συνέχεια, στα
καταστήματα από το προσωπικό των καταστημάτων, οι οποίοι επέλεξαν
τους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών Workforce Pro WF-R5690
της Epson, ειδικά λόγω του μικρού χώρου που καταλαμβάνουν,
της ευχρηστίας και της λειτουργικότητάς τους. Το προσωπικό έχει
τη δυνατότητα να σαρώνει, να αποστέλλει φαξ και να δημιουργεί
φωτοτυπίες στην ίδια συσκευή και, κυρίως, οι πληροφορίες μπορούν
να αποστέλλονται απευθείας από τον Workforce Pro στο κεντρικό
δίκτυο του γραφείου. Ο Workforce Pro έχει πλέον τοποθετηθεί
σε όλα τα υποκαταστήματα.

Σε αρμονία με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Jhoots Pharmacy και
την επιθυμία της να βελτιώσει τα λειτουργικά έξοδα και την απόδοση,
τα κεντρικά γραφεία συμφώνησαν με τη σύσταση του μεταπωλητή
για την εγκατάσταση του συστήματος Replaceable Ink Pack System
(RIPS) της Epson, που επιτρέπει τα υποκαταστήματα να εκτυπώνουν
έως 50.000 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελίδες, προτού χρειαστεί να
αντικατασταθεί το μελάνι. Η παρέμβαση από τον τελικό χρήστη, η
μεταφορά και οι προμήθειες διατηρούνται συνολικά σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, χωρίς να απαιτείται η ανακύκλωση κενών φυσιγγών. Το
Workforce Pro RIPS είναι απλό στη χρήση και προσφέρει προβλέψιμα
εκτυπωτικά κόστη, με έως 80% εξοικονόμηση στα αναλώσιμα και
έως 70% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλους
έγχρωμους εκτυπωτές laser.

Αποτελέσματα
Χρησιμοποιώντας τον Workforce Pro, το προσωπικό του
υποκαταστήματος μπορεί πλέον να σαρώνει έγγραφα σε αρχεία
που έχουν δημιουργηθεί στον εκτυπωτή, καθώς και να τα
αποστέλλει απευθείας σε αρχεία διαφορετικών τμημάτων, όπως
στο HR, που βρίσκονται στο διακομιστή του κεντρικού γραφείου.
Η αυξημένη ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων που προσφέρει
η λύση, είναι επίσης σημαντική, καθώς ορισμένα δεδομένα είναι
εξαιρετικά εμπιστευτικά.
Η διαχείριση εγγράφων στα υποκαταστήματα έχει βελτιωθεί σημαντικά,
οι ροές εργασίας είναι πιο αρμονικές και η λήψη πληροφοριών
σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη λειτουργική απόδοση
και την εξοικονόμηση σε όλη την επιχείρηση.
Η υλοποίηση αυτή οδήγησε σε βελτιωμένη ροή δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την εταιρεία, βελτιωμένη απόδοση,
εξοικονόμηση χρημάτων και μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον
και της υποστήριξης από το IT.

Προστατεύστε το μέλλον του πλανήτη
Στην Epson, κατανοούμε τη σημασία της προστασίας του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.
Καλύψτε τους στόχους σας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος με έως 99% λιγότερα απορρίμματα από την
τεχνολογία WorkForce Pro RIPS3 και το Replaceable Ink Pack System, 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 laser3
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 πού μπορείτε να κάνετε οικονομία
Υπολογίστε την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και CO2 που μπορεί να πετύχει ένας εκτυπωτής WorkForce Pro στο περιβάλλον
υγείας σας με το εργαλείο υπολογισμού μας
www.epson.gr/eco-saving
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Υψηλή χωρητικότητα μονάδων παροχής μελανιού με απόδοση έως 84.000 σελίδων περίπου. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και
τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/pageyield. Τα αρχικά μελάνια περιέχουν μελάνι που επαρκεί μόνο για
την υποστήριξη της εκκίνησης του εκτυπωτή, ενώ τα νέα μελάνια πρέπει να αγοραστούν ή να προσφερθούν για κανονική λειτουργία.
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 εικόνες/λεπτό.
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 την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving
Με βάση την εξαγωγή και την επεξεργασία πρώτων υλών και την κατασκευή αναλώσιμων. Βάσει δοκιμής με τη μεθοδολογία της Epson: 1. Ο υπολογισμός αφορά μόνο
εκπομπές CO2 που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 2. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού βασίζονται σε δήλωση του ενδιαφερομένου. (δεν λαμβάνεται
επιβεβαίωση τρίτου μέρους). 3. Χρησιμοποιούμε το συντελεστή CO2 (κιλά CO2/μονάδα) που δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων της JEMAI «LCA Pro».
Βάσει δοκιμής από το BLI, για διάστημα δύο μηνών μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, του FPOT μετά από ολονύκτια αδράνεια, σε σύγκριση με επιλεγμένα ανταγωνιστικά
μηχανήματα, κατόπιν εντολής της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr/inkjetsaving
Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των βιντεοπροβολέων 500 lumen και άνω. (Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2016)

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
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