Om Epson
Epson är ett globalt ledande teknikföretag med målet att sammanföra människor, produkter och
information genom egenutvecklade effektiva och kompakta precisionstekniker. Epson-koncernen leds
av Japan-baserade Seiko Epson Corporation och har över 81 000 anställda i 85 företag världen över.
Epson fokuserar på att främja innovation och att överträffa kundernas förväntningar inom
bläckstråleskrivare, visuell kommunikation, bärbar teknik och robotteknik.
I Sverige levererar Epson ett brett sortiment av projektorer och skrivare för såväl privatpersoner som
större och mindre företag och organisationer. De står för öppenhet, kundnöjdhet och hållbarhet. Ett
stort fokus ligger på minskad miljöpåverkan, vilket syns bland annat i deras bläckstråleskrivare.

Få en konkurrensfördel med Epsons bläckstråleskrivare
L Epsons bläckstråleteknik för företag gör det möjligt att omvandla de ekonomiska
utskriftsaspekterna för företag och organisationer. Att byta ut en laserskrivare mot en
bläckstråleskrivare från Epson är ett enkelt beslut med fördelar som kan minska energiförbrukningen,
öka produktiviteten och minska mängden avfall.

Minska energiförbrukningen
Sänk era energikostnader markant genom att gå över från en laserskrivare till en bläckstråleskrivare
från Epson. Epsons bläckstråleskrivare använder upp till 96 % procent mindre energi än en
laserskrivare.
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Öka produktiviteten
Gå över från en laserskrivare till en bläckstråleskrivare från Epson för att spara tid och bli mer
produktiv. En bläckstråleskrivare från Epson är upp till 3,5 gånger snabbare och kräver upp till 98 %
lägre mängd användaråtgärder jämfört med en laserskrivare.

Minska avfallet
Byt från en laserskrivare till en bläckstråleskrivare från Epson och minska avfallet. Epsons
bläckstråleskrivare ger upp till 99 % mindre avfall jämfört med en laserskrivare.

Upptäck hur mycket CO2 och elektricitet ni kan spara
Oberoende tester visar att Epsons WorkForce Pro-modeller använder upp till 96 % mindre energi än
laserskrivare och laserkopiatorer. Se hur mycket energi och koldioxid som du kan spara genom att
använda Partner54;as kalkylator.
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Teknik i harmoni med miljön
Epson förstår att företag placerar driftsäkerhet och miljöpåverkan högt upp på sina listor när man
väljer teknik. Därför anstränger de sig för att skapa innovativa produkter som är tillförlitliga,
återvinningsbara och energisnåla. Detta åtagande att minska den miljömässiga påverkan av deras
produkter sträcker sig över alla livscykelns skeden.
Epson utvecklar ständigt nya sätt att uppfylla miljöstandarder, och deras forskning och utveckling gör
att de kan leverera innovativ precisionsteknik med flera energibesparande funktioner. Detta betyder
att ni inte behöver välja mellan en bättre planet och nettofördelar för just ert företag.

Miljöfokus
•

Upp till 92 % mindre koldioxid än laserskrivare6

•

96 % mindre energi än laserskrivare7

•

94 % mindre avfall än laserskrivare7

•

3,5 snabbare än laserskrivare8

•

Miljövänlig teknik inga ozongaser
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