
Je urãena pro rozsáhlé úkoly a je vÏdy
pfiipravena k provozu.

Pracuje velmi rychle
VyuÏijte v˘hod nejrychlej‰í 9jehliãkové
vysoce v˘konné tiskárny ve své tfiídû. 
Díky rychlosti tisku 1 550 znakÛ za
sekundu zafiízení Epson DFX-9000 nabízí
v˘jimeãn˘ v˘kon pfii zpracování dat i tisku
konceptÛ.

Pracuje spolehlivû
MÛÏete se spolehnout na nepfietrÏitou
kapacitu tisku 133 miliónÛ fiádkÛ MVBF *,
v˘kon MTBF ** 20 000 hodin a Ïivotnost
pásky 15 miliónÛ znakÛ. To je v˘kon, 
kter˘ udrÏí firmu v chodu.

Pracuje v jakémkoliv prostfiedí
Zafiízení Epson DFX-9000 mÛÏete
integrovat s jak˘mkoliv vybavením 
pomocí standardního rozhraní USB,
paralelního a sériového (síÈové rozhraní).

Pracuje pro va‰i firmu
VyuÏijte doplÀkové fie‰ení pro manipulaci
s papírem, které si poradí se ‰irok˘m
spektrem obchodních, prÛmyslov˘ch 
i logistick˘ch tiskov˘ch úloh. Tisk na
10dílné formuláfie na papír ‰irok˘ od 
76,2 do 406,4 mm. MoÏnosti tisku lze
roz‰ífiit o doplÀkov˘ dûrovaã.

* PrÛmûrn˘ objem mezi poruchami
** PrÛmûrn˘ ãas mezi poruchami

Charakteristické vlastnosti

• Nejrychlej‰í vysoce kapacitní 
9jehliãková tiskárna ve své tfiídû

• Zvládne nároãné poÏadavky díky
rychlosti tisku 1 550 znakÛ za sekundu

• Vysok˘ v˘kon s objemem tisku 
133 miliónÛ fiádkÛ 

• Vysoká trvanlivost s v˘konem 
MTBF** 20,000 hodin 

• Tisk aÏ 10díln˘ch formuláfiÛ 
(1 originál + 9 kopií)

• Dlouhá Ïivotnost pásky – 
15 miliónÛ znakÛ

• Rozhraní standardní USB, sériové 
a paralelné (síÈové rozhraní)

• PruÏná manipulace s papírem 
se dvûma mechanismy posuvu 
papíru jako standard

Zafiízení Epson DFX-9000 je nejrychlej‰í vysoce
kapacitní 9jehliãková tiskárna ve své tfiídû. Je 
urãena k tomu, aby va‰í firmû poskytla rychlost 
a spolehlivost a umoÏnila rychle a velice úspornû
zvládnout nejrozsáhlej‰í úlohy.

Vysoce kapacitní jehliãková tiskárna, na kterou
se mÛÏete spolehnout
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EPSON® je registrovaná ochranná známka spoeãnosti SEIKO EPSON®. Ve‰keré dal‰í názvy produktÛ a spoleãností, které 
jsou zde uvedeny, slouÏí pouze pro úãely identifikace a mohou b˘t ochrann˘mi známkami nebo registrovan˘mi ochrann˘mi 
známkami. S v˘jimkou pfiípadné chyby mohou b˘t ve‰keré specifikace bez pfiedchozího upozornûní zmûnûny.

Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

www.epson.cz

Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic




