Брошура за система със сменяеми пакети с мастило (RIPS)

Свръхпроизводителен
печат

Ползите от технологията без
нагряване
Мастиленоструйните принтери на Epson използват технология без
нагряване, за да осигурят на потребителите модерни предимства.
Постоянен високоскоростен печат
Технологията без нагряване на Epson не изисква топлина за загряване на устройството,
когато се включи или „събуди“ от режим на заспиване. Това означава, че печатането може
да започне веднага, за разлика от лазерните принтери, които трябва да загреят изпичащия
блок, за да могат да печатат. Гарантира се постоянен високоскоростен печат, дори за
документи с висока плътност на печата.
По-малкият разход на енергия пести енергия и пари
Технологията без нагряване на Epson използва по-малко енергия в сравнение с лазерната
технология, защото не използва топлина за загряване. Тъй като мастиленоструйните принтери
нямат изпичащ блок, който трябва да се загрее, това води до значително по-ниска консумация
на енергия.
По-малко резервни части, по-слабо въздействие върху околната среда
Лазерните принтери обикновено имат повече консумативи и в много случаи се нуждаят
от периодична смяна на барабана, предаващия ремък и изпичащия блок. Благодарение
на технологията без нагряване нашите мастиленоструйни принтери имат по-малко части,
които се нуждаят от смяна в сравнение с лазерните принтери, а нашите печатащи глави
не са консумативи. Това намалява влиянието върху околната среда при производството
и рециклирането на допълнителни ресурси.
По-малко намеса за по-висока производителност
Конструкцията без нагряване на мастиленоструйните принтери на Epson означава, че има
по-малко части, които могат да станат неизправни, което намалява нуждата от намеса.
В резултат на това мастиленоструйните принтери на Epson предлагат по-добра надеждност
и значително намаляване на времето на престой.
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Съобразен с околната среда
печат без прекъсвания
Премахнете обичайните проблеми с принтерите с най-новите бизнес принтери
WorkForce Pro RIPS. Технологията със система със сменяеми пакети мастило (RIPS)
използва консумативни торбички с изключително висока производителност, така
че има по-малко нужда от потребителска намеса. С по-малко консумативи от
съпоставимите лазерни принтери, отпадъците също са по-малко, а прекъсването
на обслужването се свежда до минимум.

Отпечатайте до

86 000

Отпечатайте до
стр.

в черно-бял режим
и 50 000 стр. в цветен
режим, без да сменяте
консумативите, на
устройства формат А31

50 000

стр.

в черно-бял режим
и 20 000 стр. в цветен
режим, без да сменяте
консумативите, на
устройства формат А42

Отпадъци от мастиленоструйни принтери в сравнение с тези от конкурентни
лазерни принтери
Това е количеството отпадъци от консумативите, произведено от типичен
лазерен принтер спрямо количеството консумативи, използвано от еквивалентно
мастиленоструйно устройство на Epson за 5 години3 (като се приеме обем на печат
от 2 100 страници: 1 500 черно-бели и 600 цветни).

×44

×9

касети
с тонер

пакета с
мастило

Мастиленоструен принтер за бизнес

Лазерен принтер
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Професионални решения
за възпроизвеждане на
изображения
Управление на група принтери
Epson Device Admin (EDA)
Позволява на потребителите да контролират, да анализират и да
управляват централно своята група принтери чрез интуитивен
интерфейс, създаден с цел увеличаване на производителността,
намаляване на разходите и осигуряване на максимална защита.

Дистанционно обслужване и поддръжка
Epson Remote Services (ERS)
Базираната на облак система за наблюдение и управление на
устройствата на Epson, която помага на доставчиците на услуги да
извършват точна дистанционна диагностика, без да правят компромиси
със сигурността. Осигурете на сервизните техници информацията, от
която се нуждаят, за да предоставят по-бързо обслужване и увеличат
времето на работа на устройството Ви.
Вграден агент ERS
Възползвайте се от предимствата на вградения в сериите WF-C878R
и WF-C879R агент ERS за безпроблемно настройване и използване.

Мобилен и облачен печат
Мобилен и облачен печат
Превърнете таблета или смартфона си в мощен офис асистент. Услугите
за мобилен и облачен печат на Epson Ви позволяват да печатате
и сканирате от Вашия смартфон и таблет – в офиса и в движение.
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Работен поток и защита
Epson Print Admin (EPA)
Увеличете производителността и следете използването на печата чрез
това базирано на сървър решение, което създава защитена среда за
печат, сканиране и копиране чрез удостоверяване на потребителите.
Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Безпроблемно интегрирайте серията WF-C879R в правилата и наредбите
за защита и съответствие, без да се налага да поддържате сървърна
система.
Document Capture Pro (DCP)
Сканирайте, записвайте и споделяйте информация лесно. Разширените
функции за именуване, разделяне и насочване на документи правят
сканирането просто и логично.
Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)
Създаден за нашите многофункционални устройства, Document
Capture Pro Server 2.0 позволява на администраторите да управляват
усъвършенстваните функции за сканиране с натискане на бутон, без да
инсталират софтуер на отделни компютри.

Интеграция с продукти на трети страни
Epson Open Platform (EOP)
Получете пълен контрол върху операциите за печат чрез уеб базираното
приложение, което Ви позволява да адаптирате принтера според
специфичните и променящи се изисквания на Вашия бизнес, използвайки
решения за по-добро управление на печата.
Повече информация за Epson и решения от трети страни
Вижте как ние и нашите партньори използваме принтерите на Epson, за да
отговорим на нуждите на фирмите – от малки до големи – и да адаптираме
предлаганите решения така, че да отговарят на вертикалните нужди на
пазара.
За повече информация посетете www.epson.bg/advantage-inkjet
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A3+ RIPS, цветно
Възползвайте се от свръхвисока производителност на мастилото за
безпроблемен печат с ниска поддръжка, който увеличава продуктивността.
WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC
Многофункционален принтер

Решения

Основни характеристики:

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Epson Remote
Services

Вграден агент ERS

A3+ „4 в 1” с поддръжка на SRA3
Отпечатайте до 20 000 черно-бели и цветни
страници без смяна на консумативите4
Кратко време за отпечатване на първа
страница от 5,5 секунди
Скорост на печат по ISO от 25 стр./мин5
Боравене с различни носители – до 300 г/м²
12,7-сантиметров цветен сензорен екран
Контрол на принтера с Postscript & PCL
езикова емулация

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC
Многофункционален принтер

Решения
Като WF-C878RD3TWFC

Освен гореупоменатите основни
характеристики на WF-C878RD3TWFC:

+

EPA Serverless

++ Можете да отпечатате до 86 000 черно-бели
и 50 000 цветни страници без смяна на
консумативите1
++ Скорост на печат по ISO от 26 стр./мин5
++ Вместимост хартията на АДУ от 150 листа
++ По-бързо и по-качествено сканиране
++ По-добри възможности за свързване – до
два допълнителни порта за Ethernet/факс
++ Допълнителен вграден ръчен телбод
++ Сканиране на по-леки носители – от 38 г/м²

Допълнителни възможности за цветни принтери A3+ RIPS

Касета за хартия с 500
листа
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Висок шкаф

Стойка за принтера

Допълнителни портове за
Ethernet/факс (само WF-C879R)

Телбод
(само WF-C879R)

A4 RIPS, цветен
С високопроизводителни мастила нашата серия във формат А4
предлага дълготрайни разпечатки.
WorkForce Pro WF-C529RDTW
Еднофункционален принтер

Решения

Основни характеристики:

Epson Print
Admin

A4 цветно
Можете да отпечатате до 50 000
черно-бели и 20 000 цветни страници
без смяна на консумативите2

Epson Device
Admin

Epson Remote
Services

Скорост на печат по ISO от 24 стр./мин5
Кратко време за отпечатване на първа
страница от 4,8 секунди от режим на
готовност
Вместимост до 1 330 листа
6,1-сантиметров цветен LCD екран
Контрол на принтера с Postscript & PCL,
езикова емулация

WorkForce Pro WF-C579RDTWF
Многофункционален принтер

Решения
Като WF-C529RDTW

Освен гореупоменатите основни
характеристики на WF-C529RDTW:

+

++ А4 „4 в 1”, цветен
++ Скорост на двустранно сканиране от
60 изобр./мин5

+

Epson Open
Platform

+

++ 10,9-сантиметров цветен сензорен
екран

Допълнителни възможности
за черно-бели A4 принтери
и цветни A4+ RIPS принтери

Касета за хартия с 500 листа
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A4, черно бял
С изключително кратко време за отпечатване на първа страница
в сравнение с конкурентни лазерни принтери6, а същевременно
с 90% по-нисък разход на енергия6, тази серия също предлага една от
най-ниските общи цени на притежание в своя клас.

WorkForce Pro WF-M5298DWF
Еднофункционален принтер

Решения

Основни характеристики:
A4, черно бял
Отпечатайте до 40 000 черно-бели
страници без смяна на консумативите7

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Remote
Services

Скорост на печат по ISO от 24 стр./мин5
Кратко време за отпечатване на първа
страница от 4,8 секунди от режим на
готовност
Вместимост до 251 листа
Автоматичен дуплекс
6,1-сантиметров цветен LCD екран
Контрол на принтера с Postscript & PCL
езикова емулация

WorkForce Pro WF-M5299DWF
Еднофункционален принтер

Решения
Като WF-M5298DWF

Освен гореупоменатите основни
характеристики на WF-M5298DWF:
++ Вместимост до 830 листа

WorkForce Pro WF-M5799DWF
Многофункционален принтер

Решения
Като WF-M5298DWF

Освен гореупоменатите основни
характеристики на WF-M5299DWF:

+

++ А4 „4 в 1”, черно-бял
++ 10,9-сантиметров цветен сензорен
екран
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+

Epson Open
Platform

+

Висококачествени
мастила на ниска цена
Мастилата DURABrite Ultra и DURABrite Pro на Epson
са сертифицирани по ISO 11798 и произвеждат
по-дълготрайни разпечатки във всяка работна среда.
Перфектни разпечатки
Подобрете печатните си материали с висококачествена
графика. Удвоявайки плътността на дюзите, новата печатаща
глава PrecisionCore предлага висококачествен печат
с разделителна способност от 600 т/инч върху обикновена
хартия.
Документи с професионално качество
Повишената концентрация на пигмент в DURABrite Pro Ink
генерира по-ярки цветове. Тъй като пигментът остава на
повърхността на хартията, отпечатаното почти не се вижда от
обратната страна.

По-голям избор
Тъй като мастилото се изтласква директно, можете да печатате
върху широка гама хартиени носители, а тъй като мастилото
частично прониква през хартиените влакна, то не избледнява
с течение на времето.
Изключителна трайност
Тъй като пигментът е напоен със смола и е също
неразтворим, можете да се радвате на трайни разпечатки,
който са устойчиви на вода, размазване и химикали за
маркиране.
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A3+ RIPS
Модел
Функции
Време за отпечатване на първата
страница
Скорост на печат (ISO)
Разделителна способност на печат
Месечен цикъл на работа
(максимален)
Емулации на печат
Печат от USB

A4 RIPS

WF-C879RD3TWFC

WF-C878RD3TWFC

WF-C579RDTWF

SRA3, мултифункционално устройство
до „4 в 1”

SRA3, мултифункционално
устройство до „4 в 1”

A4 мултифункционално устройство
„4 в 1”

5,5 сек

5,5 сек

4,8 сек черно-бяло/5,3 сек цветно

26 стр./мин черно-бяло/ 25 стр./мин
цветно

25 стр./мин черно-бяло/ 24 стр./мин
цветно

24 стр./мин черно-бяло/цветно

До 4 800 x 1 200 т/инч

До 4 800 x 1 200 т/инч

До 4 800 x 1 200 т/инч

75 000 страници

75 000 страници

50 000 страници

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

Да (PDF/TIFF/JPEG)

Да (PDF/TIFF/JPEG)

Да (PDF/TIFF/JPEG)

50 изобр./мин черно-бяло
(едностранно)
100 изобр./мин цветно (двустранно)

25 изобр./мин черно-бяло
(едностранно)
45 изобр./мин цветно (двустранно)

30 изобр./мин черно-бяло
(едностранно)
60 изобр./мин цветно (двустранно)

600 x 600 т/инч

600 x 600 т/инч

1 200 x 2 400 т/инч

22 изобр./мин черно-бяло/21 изобр./
мин цветно

22 изобр./мин черно-бяло/21 изобр./
мин цветно

22 изобр./мин/челно-бяло

Коефициент на мащабиране

25 – 400%

25 – 400%

25 – 400%

Разделителна способност на
копиране

До 600 x 600 т/инч (оптична)
600 x 1 200 т/инч (максимална)

До 600 x 600 т/инч (оптична)
600 x 1 200 т/инч (максимална)

До 600 x 600 т/инч (оптична)
600 x 1 200 т/инч (максимална)

Скорост на сканиране (ISO)
Оптична разделителна способност
на сканиране (Ш x В)
Скорост на копиране (ISO)

Скорост на предаване на факс
Памет на факс
Мобилен и облачен печат

До 33,6 Kbps

До 33,6 Kbps

До 33,6 Kbps

6 MB / 550 страници

6 MB / 550 страници

6 MB / 550 страници

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint,
Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint,
Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint,
Google Cloud Print

Интерфейси

Кабелна мрежа (1000 Base-T/
Кабелна мрежа (1000 Base-T,
100 Base TX/ 10 Base-T),
100 Base-TX, 10 BaseT), безжична мрежа, високоскоростен USB – съвместим със
USB: Високоскоростен USB 2.0, USB 3.0,
спецификация USB 2.0, USB хост, Wi-Fi
USB 2.0 тип A (2x), Wi-Fi Direct
Direct, USB 2.0 тип A (2x), безжична LAN
IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 тип B

Размери на обикновена хартия

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope),
C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter,
Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm,
A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope),
HLT, EXE, Tabloid

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope),
C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal,
A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope),
HLT, EXE, Tabloid

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope),
C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10
(Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE,
определено от потребителя

Отпред: 250 листа
Отзад: 150 листа
Допълнително: 500 листа x3

Отпред: 250 листа
Отзад: 85 листа
Допълнително: 500 листа x3

Стандартно: 830 листа
Макс.: 1 330 листа

150 листа

50 листа

50 листа

12,7-сантиметров цветен сензорен
екран

12,7-сантиметров цветен сензорен
екран

10,9-сантиметров цветен сензорен
екран

54 W (самостоятелно копиране,
Схема ISO/IEC 24712),
TEC 0,27 kWh/седмица

42 W (самостоятелно копиране,
Схема ISO/IEC 24712),
TEC 0,21 kWh/седмица

29/14/1,3/0,2 W

621 x 751 x 1 177 mm

621 x 652 x 1 107 mm

425 x 535 x 513 mm

–

–

25,8 kg

Вместимост за хартия
Автоматично документоподаващо
устройство (АДУ)
LCD дисплей
Консумация на енергия при
работа/готовност/режим на покой/
изключено състояние
Размери Ш x Д x В
Тегло

Информацията за продуктите подлежи на промяна без предизвестие.
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Bluetooth, USB: високоскоростен
USB 2.0, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа
(1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT),
безжична мрежа

A4 RIPS

A4, черно бял

WF-C529RDTW

WF-M5799DWF

WF-M5299DW

WF-M5298DW

A4 еднофункционално устройство

A4 мултифункционално устройство
„4 в 1”

A4 еднофункционално устройство

A4 еднофункционално устройство

4,8 сек черно-бяло/5,3 сек цветно

4,8 сек черно-бяло

4,8 сек черно-бяло

4,8 сек черно-бяло

24 стр./мин черно-бяло/цветно

24 стр./мин черно-бяло

24 стр./мин черно-бяло

24 стр./мин черно-бяло

До 4 800 x 1 200 т/инч

До 1200 x 2 400 т/инч

До 1200 x 2 400 т/инч

До 1200 x 2 400 т/инч

50 000 страници

45 000 страници

45 000 страници

45 000 страници

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, съвместимост с PostScript
ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R

PCL5c, PCL6, съвместимост с PostScript
ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R

PCL5e, PCL6, съвместимост с PostScript
ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R

–

Да (PDF/TIFF/JPEG)

Да (PDF/TIFF/JPEG)

Да (PDF/TIFF/JPEG)

–

24 изобр./мин черно-бяло
(едностранно)
24 изобр./мин цветно (двустранно)

–

–

–

1 200 x 2 400 т/инч

–

–

–

22 изобр./мин черно-бяло

–

–

–

25 – 400%, функция за автоматично
побиране

–

–

–

До 600 x 600 т/инч (оптична)
600 x 1 200 т/инч (максимална)

–

–

–

До 33,6 Kbps

–

–

–

6 MB / 550 страници

–

–

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Bluetooth, USB: високоскоростен
USB 2.0, Wi-Fi Direct, Кабелна мрежа
(1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT),
безжична мрежа

Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Epson iPrint, Email Print, Remote Print
Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Близкополева комуникация (NFC),
Близкополева комуникация (NFC),
USB: високоскоростен USB 2.0, USB 1.1
USB: високоскоростен USB 2.0, USB 1.1
тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000 тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000
Base-T, 100 Base-TX,
Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), безжична мрежа
10 BaseT), безжична мрежа

Близкополева комуникация (NFC),
USB: високоскоростен USB 2.0, USB
1.1 тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа
(1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT),
безжична мрежа

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6
(Envelope), DL (Envelope), No. 10
(Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE,
определено от потребителя

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, Envelope #10, DL,
C6, C4, Photo 13 x 18 cm,
10 x 15 cm, 16:19 wide, user defined
55 x 127 - 215.9 x 6 000 mm

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10,
DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm,
10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 широчина,
определено от потребителя
64 x 127 - 215,9 x 6 000 mm

C4 (Envelope), Legal, A6, A5, B5, Letter,
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4,
B6, C5 (Envelope), No. 10 (Envelope),
определено от потребителя, C6
(Envelope), DL (Envelope)

Стандартно: 830 листа
Макс.: 1 330 листа

Стандартно 330 листа/макс.:
830 листа (касета с 250 листа x1/
многофункционална тава с 80 листа)
500 листа x1

Стандартно 330 листа/макс.:
830 листа (касета с 250 листа x1/
многофункционална тава с 80 листа)
500 листа x1

Стандартно: 250 листа
Макс.: 251 листа

–

50 листа

–

–

6,1-сантиметров цветен LCD екран

10,9-сантиметров цветен сензорен
екран

6,1-сантиметров цветен LCD екран

6,1-сантиметров цветен LCD екран

24/8/1,2/0,2 W

23/10/1,4/0,2 W

23/7/1,1/0,2 W

22/8/1,2/0,2 W

425 x 535 x 513 mm

425 x 535 x 357 mm

425 x 535 x 357 mm

425 x 508 x 290 mm

22,1 kg

18,3 kg

14,9 kg

14 kg
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Предимство за
мастиленоструйната технология
Бъдете по-продуктивни и намалете влиянието си върху околната
среда, като преминете към мастиленоструен принтер от Epson.
До

3,5

пъти по-висока скорост

8

До

До

98%

95%

по-малко потребителска
намеса9

по-нисък разход на
енергия10

1 Прибл. производителност в страници за WF-C879R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече
информация посетете www.epson.eu/pageyield.
2 Прибл. производителност в страници за WF-C529R и WF-C579R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За
повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.
3 Сравнение на HP Colour LaserJet Pro M477dw и WF-C579R въз основа на публикуваната от производителя производителност на мастилото.
4 Прибл. производителност в страници със серията WF-C878R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече
информация посетете www.epson.eu/pageyield.
5 Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва средното ESAT за теста на офис категорията при едностранен и двустранен печат във формат А4. За повече информация посетете
www.epson.eu/testing.
6 Сравнението е направено с 10-те най-продавани черно-бели лазерни принтери със скорост на печат между 21 и 45 страници на минута в Западна, Централна и Източна Европа (по
дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди декември 2017 г. Данните са взети от BLI, където е възможно, или са според цитираното на уеб сайтовете на производителите.
7 Прибл. производителност в страници с WF-M5298DWF. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече
информация посетете www.epson.eu/pageyield.
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8 Според тестове на BLI за период от два месеца до февруари 2015 г., FPOT (време за отпечатване на първа страница) от неактивност през нощта – спрямо всички конкурентни устройства,
тествани по време на публикуването. За повече информация посетете www.epson.bg/inkjetsaving.
9 При независимите тестове моделите Epson WorkForce Pro RIPS намаляват времето на потребителска намеса с до 98% в сравнение с лазерните принтери и лазерните копирни машини.
Според тестовете на BLI, възложени от Epson и продължили над два месеца до февруари 2015 г., в сравнение с избрани устройства на конкурентни фирми. За повече информация посетете
www.epson.bg/inkjetsaving.
10 WorkForce Pro WF-C8190DW използва 95% по-малко енергия от HP Color LaserJet Enterprise M750dn, най-продавания модел принтер в сегмента за A3 цветни, еднофункционални
устройства със скорост 21-30 стр./мин според данни на IDC от трето тримесечие на 2015 г. до второ тримесечие на 2019 г. Методологията е проверена от TÜV Rheinland въз основа на
типичната консумация на енергия, дефинирана от тестовата процедура на Energy Star и представена в kWh на година.
Solytron Bulgaria Ltd.
64 Hristofor Kolumb Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 960 23 43
Email: sales@solytron.bg
www.solytron.bg

PolyComp Ltd.
9 Boian Damianov Str.
1784 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 8144141
Email: main@polycomp.bg
www.polycomp.bg

Epson Europe B.V.
Tel.: +359888020810
www.epson.eu/contact-us

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

