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GET HIGH-SPEED, WIRELESS PRINTING WITH ОТРИМАЙТЕ
НАШ
НОВИЙ
OUR STYLISH ALL-IN-ONES
ВИСОКОШВІДКИСНИЙ
БЕЗДРОТОВИЙ
ПРИНТЕР З ТЕХНОЛОГІЄЮ «ВСЕ В ОДНОМУ»
Epson Stylus SX420W Series
 Print and scan effortlessly from anywhere in the Принтер Epson Stylus SХ420W
home with this wireless all-in-one.
 Скануйте та друкуйте без жодних зусиль у
будь якому місці дома за допомогою цього
 View and print using the LCD screen and make
бездротового БФП з унікальною технологією
copies too.
«Все в одному».
 Work at faster speeds and print at a longer range
*2
 Переглядайте зображення, друкуйте і
with the latest 802.11n wireless technology
скануйте за допомогою РК-екрану.
 Print first-class documents and lab-quality
 Завдяки новітній бездротовій технології
photos with Epson DURABrite Ultra Ink
802.11n цей БФП працює на більш високих
 Save money with individual inks – only replace
швидкостях і може здійснювати друк на
the colour used
великих відстанях*2
 View and print photos direct from memory card
 Унікальні
пігментні
чорнила
Epson
with the bright 3.8 cm LCD screen
*1
DURABrite
Ultra
гарантують
першокласний
 Print text documents at up to 35 ppm plus fast
друк документів і фотографій лабораторної
scanning and copying
якості.
 Економія грошей завдяки використанню
оригінальних чорнил: все, що Вам потрібно –
це тільки змінити використовуваний колір на
інший.
 Зручний РК-екран 3,8 см допоможе Вам
переглядати і друкувати фотографії у високої
колірної якості прямо з карти пам'яті.
 Ви можете не тільки друкувати текстові
документи зі швидкістю до 35 сторінок на
хвилину*1, але й швидко сканувати і
копіювати будь-який документ.
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A BRIGHTER, CLEARER MESSAGE

ЧИСТІШЕ І ЯСКРАВІШЕ ЗОБРАЖЕННЯ

Epson projectors add brightness and colour to teaching,
delivering superior images in any size room. They are
built for no-nonsense, cutting-edge presentation with
easy installation and setup, advanced features and lowcost design.

Проектори Epson допоможуть Вам додати
яскравості й кольору в процес викладання,
забезпечивши найвищу якість зображення в
приміщеннях
будь-якого
розміру.
Легкість
установки, портативність і простота налаштування,
розширені функціональні можливості та недорогий
дизайн - все це допоможе зробити будь-яку
презентацію яскравою, сучасною та реалістичною.

Epson EB-W8D

Epson EB-W8D

Multi-media teaching

Мультимедійні заняття

The Epson EB-W8D is an ideal solution for multimedia
teaching. This bright, mobile projector is simple to use
and allows teachers to fully utilise both video and audio
content, featuring built-in speakers, DVD/DivX player
and USB slot.

Проектор Epson EB-W8D – це ідеальне рішення для
проведення цікавих мультимедійних занять. Цей
яскравий, мобільний проектор простий в обігу і
дозволяє вчителям у повній мірі використовувати
відео та аудіо контент за рахунок вбудованих аудіоколонок, DVD/DivX-плеєру і USB- порту.
Epson EB-85HV

Epson EB-85HV
Ідеальні презентації
Perfect presentations
The Epson EB-85H provides first-class images, is
lightweight, easy to use and extremely energy efficient.
There’s no cables, PC or external power needed to
operate. Power consumption is kept to a minimum with
rapid power on/off functions. The E-TORL lamp
provides up to 6000 hours use in Eco mode.

Проектор Epson EB-85H забезпечує яскраві,
першокласні зображення. Він легкий і простий у
використанні, має надзвичайно низький рівень
енергоспоживання. Для
початку роботи
з
проектором Вам більше не потрібні зайві кабелі,
підключення до ПК або які-небудь зовнішні джерела
живлення. Завдяки функціям «швидкий старт» і
«миттєве
вимкнення»,
рівень
споживаної
потужності пристрою зведений до мінімуму. А
унікальна лампа E-TORL забезпечує до 6000 годин
роботи у режимі економії.

