ColorWorks-väritarratulostimet

Tulosta laadukkaita
värillisiä tarroja silloin,
kun niitä tarvitaan

Värillisiä tarroja
helposti
Joustavilla tulostimillamme voit valmistaa mukautettuja
väritarroja silloin, kun niitä tarvitaan. Epson ColorWorksin
ansiosta voit jättää kaksivaiheisen tulostuksen ja
kalliit ennakkotilaukset historiaan. Nyt voit tulostaa
jo ensimmäisellä kerralla haluamasi määrän itse
suunnittelemiasi värillisiä tarroja silloin, kun niitä tarvitset.

Uusi tapa tuottaa väritarroja
Epsonin ColorWorks-tarratulostimet uudistavat koko tarrantuotannon.
Voit tulostaa väritarroja juuri silloin, kun niitä tarvitset, ja hallita näppärästi
koko tuotantoprosessia.

Tulostusmateriaali

Tulostaminen

Joustavuus

Tarvitset vain tyhjiä tarramateriaalirullia.

Koko tarrasisältö voidaan tulostaa
silloin, kun sitä tarvitaan.

Tulosta eri värejä ja tarratietoja
samanaikaisesti.

Vähennä
virheitä
ja alenna
kustannuksia

Nauti
suunnittelun
ja tuotannon
täydellisestä
hallinnasta

Eliminoi
esipainettujen
tarrojen
alkukustannukset

Vapauta
arvokasta
varastotilaa
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Nopeuta
tuotantoa

ColorWorks

Vähennä
jätettä

Arvokasta väriä tarvittaessa

Säästä rahaa

Säästä aikaa

Lisää joustavuutta

Säästää rahaa tulostamalla värillisiä
tarroja tarpeen mukaan sen sijaan,
että varastoisit erilaisia esipainettuja
tarroja. Tarrojen tuotantoprosessi on
nyt kokonaan hallinnassasi.

Älä enää hukkaa aikaa oikeiden
esipainettujen tarrarullien etsimiseen
ja vaihtamiseen. Säästä esipainettujen
rullien vaihtamiseen kulunut aika.

Tuota yksilöllisiä tarroja tarpeen
mukaan. Vaihda mallia lennossa ja
tulosta vain tarvitsemasi määrä tarroja.

Lisää nopeutta

Ei odottamattomia kuluja

Ei tarrajätettä

Tulosta halutuissa väreissä
liiketoimintasi edellyttämällä
nopeudella. Lyhennä väritarran
kokonaistuotantoaikaa merkittävästi.

Unohda kolmansille osapuolille
maksettavat painatuskulut.
Vähennä tarrojen valmistusvirheitä,
myöhästyneitä toimituksia ja
virhemaksuja.

Eliminoi viime hetken muutoksista
aiheutuva tarrajäte. Sano hyvästit
suurille esipainettujen tarrojen
varastoille.

Merkittävästi aiempaa
pienempi tarravarasto
Ei enää hyllyjä täynnä esipainettuja
tarrarullia. Tilaa ja varastoi vain
tyhjiä tarroja.
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Tuotemerkinnät
Valmistajat ja vähittäismyyjät voivat luoda houkuttelevia
väritarroja, jotka erottuvat tuotteista ja pakkauksista
selvästi. Helpota pakkausten löytämistä ja muistamista
lisäämällä tarroihin värikoodeja ja kuvia.
Räätälöi pakkaukset
Löydä uusia markkinointimahdollisuuksia käyttämällä pieniä tarraeriä ja auta
tuotteitasi ja brändiäsi erottautumaan muista räätälöitävillä väritarroilla.

Korosta tärkeimpiä tuotetietoja
Korosta tarrojen tiedot selvästi ja tulosta erikoistarroja tarpeen mukaan.

Tehosta varastonhallintaa
Hallitse varastoa ja tuotteiden liikkumista helposti seurattavilla tarroilla. Vähennä
tuotantovirheitä lisäämällä pakkauksiin värikoodeja tai kuvia, jotka ilmaisevat
niiden sisällön.
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Kemikaalitarrat (GHS)
Selkeät ja laadukkaat kemikaalitarrat varmistavat
toiminnan tehokkuuden, ohjeiden selkeyden ja
työntekijöiden turvallisuuden.
Varmista vaatimustenmukaisuus
Tuota täysin vaatimustenmukaisia GHS-kemikaalitarroja ja päivitä ne tarvittaessa
helposti.

Tehosta tarratuotantoa
Tulosta kaikki tarvittavat tarrat nopeasti ja tarkasti yhtenä suoraviivaisena
prosessina ja vältä tarpeettomien tarrojen tilaaminen.

Tuota selkeitä kuvia ja piktogrammeja
Käytä laadukkaita tulostusvärejä, joiden ansiosta tärkeimmät tiedot
näkyvät selvästi.
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Terveydenhuolto
Terveydenhuollon tarrojen värit helpottavat potilaiden
nimien tai annosteluohjeiden kaltaisten elintärkeiden
tietojen huomaamista. Tämä paitsi vähentää sairaaloiden
toiminnan riskejä myös parantaa hoitotuloksia ja
potilasturvallisuutta.
Tuota tarkkoja potilas- ja annostelutietoja
Käytä värejä ja muotoiluja, jotka auttavat huomaamaan elintärkeät tiedot,
kuten potilaiden nimet tai annosteluohjeet.

Luo selkeät visuaaliset ohjeet
Tulosta piktogrammeja ja muita visuaalisia tietoja tyhjille tarroille tarkasti ja
täydellisesti yhtenä sujuvana prosessina.

Vähennä virheiden riskiä
Suuren yhdenmukaisten tarrojen määrän tuottaminen pienentää
hoitovirheiden riskiä.

7

Myymälät
Siirrä hyllyetikettien tuotanto myymälään. Luo tarroja,
joissa on värikkäitä logoja, mainoksia tai tärkeitä
tuotetietoja, ja täytä kaikki hyllyetikettivaatimuksesi.
Paranna brändin tunnettuutta
Mukauta tuotepakkauksia ja kehitä markkinointiviestintää tulostamalla lyhyitä
sarjoja ainutlaatuisia tarroja.

Erottaudu kilpailijoista
Käytä värejä, jotka saavat tuotteesi erottumaan paremmin kilpailijoiden tuotteista
ja auttavat asiakkaita tunnistamaan brändisi heti.

Korosta tärkeät tiedot
Korosta tarran sisältämiä tietoja tai tulosta erikoistarroja tarpeen mukaan.
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Hotelli- ja ravintola-ala
Paranna vierailijoiden turvallisuutta, tehosta brändisi
imagoa ja lisää räätälöityjä mainoksia, jotka muuttavat
vieraiden avainkortit yrityksesi markkinointityökaluksi.
Luo ammattilaistasoisia lippuja
Lisää brändisi huomioarvoa tulostamalla yksittäin suunniteltuja, värikkäitä lippuja
ja kulkukortteja tarpeen mukaan.

Mukauta kampanjat ja tehosta myyntiä
Mukauta liput ja henkilökortit kampanjan tai henkilön mukaan räätälöidyillä
tiedoilla. Tehosta tulevaa myyntiä lisäämällä lippuun mainoksia tai muita
kampanjatietoja.

Paranna turvallisuutta visuaalisilla henkilökorteilla
Lisää henkilökortteihin värivalokuvia, jotta käyttäjä on helpompi tunnistaa.
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Elintarvikkeet
ja ateriapalvelut
Luo houkuttelevia väritarroja, jotka erottautuvat selvästi tuotteista
ja pakkauksista. Lisää brändin tunnettuutta mukautetuilla tarroilla
ja esitä tärkeät tiedot selvästi pienilläkin alueilla käyttämällä erittäin
tarkkaa tulostusta.
Näytä tärkeät tuotetiedot
Suojele asiakkaita ja yritystäsi näyttämällä selvästi tärkeät tiedot, kuten elintarvikkeiden
allergeenit ja ravintoarvot, värikkäillä liikennevalomerkinnöillä.

Luo huomiota herättäviä erikoistarjouksia
Erottaudu kilpailijoista värien avulla. Nosta hintamuutokset esiin ja luo huomiota herättäviä
erikoistarjouksia.

Lisää asiakasuskollisuutta
Korosta brändejä laadukkailla väritulosteilla. Tee lisämyyntiä ja paranna tuottoja mukautettujen
tarrojen avulla.

Epsonin musteet täyttävät elintarvikepakkausmateriaaleja
koskevien säännösten vaatimukset
Tuote

FCM-yhteensopivat musteet

ColorWorks CW-C3500

SJIC22P-sarja

ColorWorks CW-C7500

SJIC26P-sarja

ColorWorks CW-C7500G

SJIC30P-sarja

ColorWorks CW-C6000 -sarja

SJIC36P-sarja

ColorWorks CW-C6500 -sarja

SJIC36P-sarja

Standardienmukaisuus
Asianmukaisessa käytössä Epson ColorWorks ‑musteet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1935/2004

- Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 hyvistä
tuotantotavoista

- EuPIAn (GMP) elintarvikkeissa käytettäviä painomusteita
koskevat ohjeet, 4. versio, maaliskuu 2016

- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, paperimateriaalit)

- Komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden
kanssa kosketukseen joutuvasta muovista
- EuPIAn painomusteita ja liittyviä tuotteita koskevat
poikkeukset (marraskuu 2016)
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- Sveitsin elintarvikekontaktimateriaaliasetus
SR817.023.21, liite 10
- Raskasmetalleja koskeva CONEGin laki 9
- EU:n lelustandardi EN71 (osat 3, 9, 12)
- REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet
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Varastot ja logistiikka
Paranna suurien ja monimutkaisten toimitusketjujen
yhteistyötä ja sujuvuutta tehostamalla varastonhallintaa
ja tuotteiden tunnistusta.
Paranna jäljitettävyyttä värikoodauksella
Auta varmistamaan, että oikeat tuotteet päätyvät oikeaan paikkaan.

Vähennä toimitusketjun virheitä
Helpota tarrojen jäljitystä ja virheiden välttämistä värien avulla.

Alenna kustannuksia, vähennä jätettä
Alenna tarratuotannon kustannuksia vähentämällä jätettä ja eliminoimalla
esipainettujen tarrojen hankintakustannukset.

Nykyiset haasteet

Tarrat tulostetaan valmiiksi,
mikä on kallista ja vie runsaasti tilaa
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Pakkauksen tarrojen manuaalinen
valinta johtaa usein kalliisiin virheisiin

Joustamaton ja hidas tarratulostus
heikentää tuottavuutta ja pidentää
toimitusaikoja
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Print & Apply
C6500-sarjan tarratulostimet tukevat väritulostusta
ja muuttuvan tiedon käsittelyä. Ne voidaan integroida
suoraan tuotantolinjoihin, mikä vähentää valmistusprosessissa
tarvittavia vaiheita ja parantaa tehokkuutta.
Käytä aikaa säästävää automaattista taustapaperin poistotoimintoa, jonka avulla
voit helposti liimata tarrat tuotteisiin. Tämä toiminto, joka on ainoa laatuaan
tarratulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa, on helppo integroida
saumattomasti Print & Apply ‑sovelluksiin.

14

Laaja tulostusmateriaalien
valikoima
Tested by Epson for ColorWorks -ohjelma antaa tietoja
alan johtavien valmistajien tuottamista ja Epsonin
testaamista tulostusmateriaaliratkaisuista.

Premium Matte Ticket

High Gloss Label

BOPP High Gloss Label

Sopii hyvin pääsylippuihin,
henkilökortteihin, hyllyetiketteihin
ja kyltteihin.

Sopii erittäin hyvin tuotetarroihin ja
kuluttajatuotteiden pakkaustarroihin.

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden
tuotetarroihin.

Pitävä akryyliliima

Pitävä vesilevitteinen akryyliliima

Nopeasti kuivuva

Nopeasti kuivuva

Kestää vettä ja monia muita nesteitä

Naarmuuntumaton ja
vedenkestävä pinta

Lämmön- ja hankauksenkestävä,
kestää vettä ja muita nesteitä

Optimoitu laadukkaita,
valokuvantarkkoja kuvia varten

Premium Matte Label

PE Matte Label

BOPP Satin Gloss Label

Sopii erittäin hyvin esimerkiksi
viivakooditarroihin, kuluttajatuotteiden
pakkaustarroihin ja lääke-etiketteihin.

Sopii erinomaisesti kemikaalialan
GHS-merkintöihin.

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden
tuotetarroihin.

Hankauksen kestävä

Pitävä vesilevitteinen akryyliliima

Valokuvalaatuista tulostusta

Erinomainen valon- ja lämmönkesto

Kestää vettä ja monia muita nesteitä

Hankauksen kestävä,
naarmuuntumaton, kestää lämpöä
sekä vettä ja muita nesteitä

Kestää vettä ja useimpia kemikaaleja

Uusimmat tiedot testatuista materiaaleista ovat osoitteessa https://www.epson.fi/testattucolorworksille.
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ColorWorks C7500 -sarja
Sopii erinomaisesti suurille määrille tulosteita, joilta vaaditaan
hyvää kestävyyttä. Epson ColorWorks C7500 -sarja asettaa
uuden standardin luotettavalle, nopealle ja laadukkaalle
väritarratulostukselle, joka täyttää valmistajien tarratulostustarpeet.

16

Luotettava ja yhdenmukainen

Edullinen

Erinomainen suorituskyky, johon voi luottaa
teollisuusympäristöissä.

Pidä kustannukset kurissa tehokkailla ja riittoisilla erillisillä
mustepatruunoilla. Säästä aikaa ja rahaa tulostamalla vain
tarvittaessa.

Nopea
Tulosta 300 mm:n sekuntinopeudella jopa
600 × 1 200 dpi:n tarkkuudella.

Vakuuttava
Täydellistä mielenrauhaa. Epson kattaa kaiken
(myös tulostuspään) niin kauan kuin tulostin
kuuluu takuun tai CoverPlus-paketin piiriin.

Kestävä

Helppo integrointi
Integroi laite saumattomasti lähes mihin
tahansa käyttöjärjestelmään uuden ESC/Labelohjelmointikielemme avulla.

Laadukas
Tulosta laadukkaita tarroja, kuten elintarvikkeiden,
pakkausten ja laatikoiden etikettejä sekä EU:n
energiamerkintöjä ja GHS-tarroja.

Epsonin kehittämä PrecisionCore-tulostuspää varmistaa
tarrojen yhdenmukaisen tulostuksen tulostimen koko
käyttöiän ajan.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ihanteellinen tulosteisiin, joissa kestävyys
on avaintekijä

Täydellinen valinta, kun tulostuslaatu
on tärkeää

DURABrite Ultra -pigmenttimuste

UltraChrome DL -pigmenttimuste

Tuottaa parhaan jäljen mattapintaiselle
tulostusmateriaalille

Tuottaa parhaan jäljen kiiltävälle
tulostusmateriaalille
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ColorWorks C6000 -sarja
Tulosta kestäviä, räätälöityjä tarroja helposti ja nopeasti.
Tuota laadukkaita (1 200 x 1 200 dpi) mukautettuja tarroja kerta
toisensa jälkeen. C6000 mahdollistaa jopa 10 cm:n ja C6500
jopa 20 cm:n tulostusleveyden. Optimoi työnkulut ainutlaatuisella
sisäänrakennetulla taustapaperin poistotoiminnolla.
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Räätälöity viestintä

Helppokäyttöinen

Tulosta 25–208 mm leveitä tarroja kiiltävä-, matta- tai
kuviopintaiselle alustalle. Tulosta kaikenmuotoisille
materiaaleille ilman toista yksittäisetikettiä käyttämällä
ainutlaatuista siirrettävää tunnistinta ja toisinna brändilogojen
värit tarkasti.

Lisää tarramateriaalia näppärästi kahdelta puolelta.
Poista paperitukokset helposti neljän käyttöpisteen kautta.
Käsittele muuttuvia tietoja kätevästi suurella (2,7 tuuman)
LCD-näytöllä.

Helppo integrointi
Muodosta yhteys Windows-, Linux-, Mac/iOS- ja SAPjärjestelmiin. Epsonin ESC/Label-ohjelmointikieli on
yhteensopiva useimpien tarraohjaimien kanssa.

Etämääritys ja ‑ylläpito
Hallitse ja lähetä päivityksiä tulostimiin helposti älykkään
verkkoliittymän kautta.

Kestävät tarrat

Huoltovapaa
Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihto – niillä on
yhden vuoden vakiotakuu, ja saatavilla on myös laajennettu
CoverPlus-takuu.

Ainutlaatuinen sisäänrakennettu peeler
Säästä aikaa käyttämällä automaattista taustapaperin
poistotoimintoa, joka on ainutlaatuinen toiminto
tarratulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa.
Peeler voidaan integroida Print & Apply ‑sovelluksiin.

Tulosta kestäviä tarroja UltraChrome DL ‑pigmenttimusteilla.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Erinomainen valinta joustavaan
värietikettitulostukseen

Erinomainen valinta joustavaan
värietikettitulostukseen

20 cm:n levyisille tarroille

10 cm:n levyisille tarroille

Sisäänrakennettu automaattileikkuri

Sisäänrakennettu automaattileikkuri

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Erinomainen valinta joustavaan
värietikettitulostukseen

Erinomainen valinta joustavaan
värietikettitulostukseen

20 cm:n levyisille tarroille

10 cm:n levyisille tarroille

Sisäänrakennettu peeler

Sisäänrakennettu peeler
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ColorWorks C3500
Helppokäyttöinen, joustava ja pienikokoinen ratkaisu tulostaa
mitä tahansa rannekkeista ja lipuista henkilökortteihin ja
kestäviin synteettisiin tarroihin. Kaikki tämä täysissä väreissä,
korkealaatuisena ja jopa 103 mm/s:n tulostusnopeudella.
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Helppokäyttöinen ja kustannustehokas

Huoltovapaa

Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytön avulla
ja säästä tulostaessasi. Hiljattaisen tutkimusraportin mukaan
ColorWorks C3500:n tulostekohtaiset mustekustannukset
ovat alhaisemmat kuin kahdella kilpailijalla¹.

Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihtaminen –
ne kestävät tulostimen koko käyttöiän.

Luotettava
Varmista viivakoodien tarkka tulostus Epsonin
automaattisella suuttimentarkistustekniikalla (AID),
joka tunnistaa ja korjaa tukkiutuneet suuttimet.

Helppokäyttöinen näyttö
Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytössä.
Käytä kaikkia toimintoja, tulostustarvikkeet mukaan lukien,
näppärästi laitteen etuosasta.

Kestävät tulosteet
Epson DURABrite Ultra -pigmenttimusteella tuotat kestäviä
tulosteita, jotka eivät tahraannu eivätkä haalistu ja jotka
hylkivät useimpia nesteitä.

Monipuolinen
Luo laadukkaita tulosteita monenlaisille materiaaleille,
kuten matta- ja kiiltäväpintaiselle paperille sekä erimuotoisille
ja -kokoisille synteettisille materiaaleille. Voit käyttää
hankauksenkestävät, haalistumattomat kortit uudelleen.
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Malli

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Tulostuspää

PrecisionCore MicroTFP -rivitulostin

PrecisionCore MicroTFP -rivitulostin

μTFP4

Tarkkuus (dpi)

600 × 1 200 dpi

600 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

Mustevärit

4 väriä

4 väriä

4 väriä

Mustekapasiteetti

295 ml

295 ml

80 ml

Tuetut tulostusmateriaalit

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

I/O-portti

Kyllä

Kyllä

Vakio

Tulostussuunta

Kiinteä

Kiinteä

Kaksi- tai yksisuuntainen

Tarran pituus

600 mm

600 mm

609,6 mm

Koko (L × S × K)

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

340 × 565 × 326 mm

Tulostusnopeus (koko leveys)

Enintään 300 mm/s, 600 × 1 200 dpi
(tulostusleveys 108 mm)

Enintään 300 mm/s, 600 × 1 200 dpi
(tulostusleveys 108 mm)

119 mm/s
(Enimmäisnopeus 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(Nopeus 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(Normaali 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(Laatu 600 × 1 200 dpi)
8 mm/s
(Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)

Paperirullan halkaisija

203,2 mm

203,2 mm

203,2 mm

Paperin leveys

50–112 mm

50–112 mm

25,4–112 mm

Tulostusleveys

Jopa 108 mm

Jopa 108 mm

Jopa 108 mm

Peeler / automaattileikkuri

Automaattileikkuri

Automaattileikkuri

Automaattileikkuri
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Sarjaliitäntä

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

720 × 360 dpi

4 väriä

4 väriä

4 väriä

4 väriä

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Mattapintainen tarra, mattapintainen
kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä
kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra

Vakio

Vakio

Vakio

Ei

Kaksi- tai yksisuuntainen

Kaksi- tai yksisuuntainen

Kaksi- tai yksisuuntainen

Kaksi- tai yksisuuntainen

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

1 117 mm

340 × 565 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

310 × 283 × 261 mm

119 mm/s
(Enimmäisnopeus 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(Nopeus 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(Normaali 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(Laatu 600 × 1 200 dpi)
8 mm/s
(Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)

85 mm/s
(Enimmäisnopeus 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(Nopeus 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(Normaali 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(Laatu 600 × 1 200 dpi)
6 mm/s
(Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)

85 mm/s
(Enimmäisnopeus 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(Nopeus 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(Normaali 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(Laatu 600 × 1 200 dpi)
6 mm/s
(Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)

203,2mm

152,4 mm

152,4 mm

101,6 mm

25,4–112 mm

25,4–215,9mm

25,4–215,9mm

30–112 mm

Jopa 108 mm

Jopa 211,9 mm

Jopa 211,9 mm

Jopa 104 mm

Peeler

Automaattileikkuri

Peeler

Automaattileikkuri

Enintään 103 mm/s (360 × 360 dpi)
(tulostusleveys 56 mm)
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1. TÜV Rheinland LGA Products GmbH:n elokuussa 2014 tekemässä tutkimuksessa.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
@EpsonEurope
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus
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Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

