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Epson® nopeuttaa ja tehostaa pienyritysten tulostusta 

Epson Stylus Office B1100 -tulostimella 
 

1. syyskuuta 2009 – Epson julkaisee tänään Epson Stylus Office B1100 -tulostimen, jossa 

yhdistyvät Epsonin mustesuihkutekniikan ja A3+-tulostuksen kaikki edut. Tämä uusi 

yrityskäyttöön tarkoitettu mustesuihkutulostin kykenee tuottamaan suurikokoisiakin tulosteita, 

minkä lisäksi se tulostaa värikkäät asiakirjat todella nopeasti ja tehokkaasti. Riittoisat erilliset 

mustepatruunat pitävät lisäksi tuloskustannukset alhaisina. 

 

Epson Europen tuotepäällikkö Gemma Kilburn kommentoi: "Epson Stylus Office B1100 on 

suunniteltu pienyritysten tarpeiden mukaan niin, että tuloksena on erinomainen laatu, 

nopeus ja monipuolisuus. Pienyrityksissä on nyt mahdollisuus tulostaa A3-koossa 

monenlaisia materiaaleja käyttäen, ja samalla hyötyä Epsonin tekniikoiden mahdollistamasta 

huippulaadusta ja nopeasta toiminnasta". 

 

Epson Stylus Office B1100 -tulostimella tulostat sekä näyttävät esitteet asiakkaillesi että 

kestävät asiakirjat jokapäiväiseen käyttöön. Epsonin Micro Piezo -tulostuspään ja 

DURABrite Ultra -musteen yhdistelmä tuottaa terävän tekstin ja eloisat värit monenlaisille 

materiaaleille. Muste lisäksi kuivuu nopeasti ja on vedenkestävää ja tahriintumatonta. Kaikki 

tämä saavutetaan jopa tulostusnopeudella 30 sivua minuutissa1. 

 

Erillisten mustepatruunoiden ansiosta voit nyt tulostaa entistä enemmän, sillä sivukohtaiset 

tulostuskustannukset ovat verrattavissa lasertulostimien kustannuksiin2. Näin 

mustepatruunoiden vaihtoväli pitenee ja tulostuksesta tulee entistä edullisempaa. Nämä 

erilliset mustepatruunat on helppo tunnistaa kuvista: mustassa kaksoispakkauksessa on 

kirahveja ja väripakkauksessa on sarvikuono. Sarvikuonovärejä on saatavana myös 

edullisina monipakkauksina. 

 

B1100-tulostimen käyttäjät hyötyvät myös mustesuihkutekniikan ympäristöystävällisyydestä. 

Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa ei tarvita lämpenemisaikaa 

ennen tulostamista ja niiden virrankulutus on vähäistä, joten valittavana on useita tehokkaita 

vaihtoehtoja, joiden hiilijalanjälki on lasertulostimiakin pienempi. 
                                                             
1 Lisätietoja on sivustossa www.epson.fi 
2 Verrattuna Länsi-Euroopassa myytäviin alle 199 euron (sis. veron) hintaisiin lasertulostimiin. Sivukohtainen 
kustannus on laskettu helmikuussa 2009 voimassa olleiden valmistajien julkistamien hinnastojen ja virallisten 
teknisten tietojen perusteella. Epsonin sivukohtainen kustannus perustuu suositeltuihin mustepatruunoihin 
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Gemma Kilburn lisäsi: "Epson B1100 on erinomainen vaihtoehto kaikenlaisten 

yritysasiakirjojen tulostamiseen aina näyttävistä taidekuvista tarkkuutta vaativiin taulukoihin. 

Monipuolisuus, kestävyys ja kustannustehokkuus takaavat, että tämä tulostin täyttää kaikki 

pienten ja kasvavien yritysten tarpeet nykyisessä kilpailuhenkisessä taloustilanteessamme". 

 
Epson Stylus Office B1100 -tulostimen tärkeimmät ominaisuudet: 

• Värilliset tulosteet jopa A3+-koossa 

• Laadukkaat tulosteet jopa nopeudella 30 sivua minuutissa3 

• Epson DURABrite Ultra -musteiden erilliset riittoisat mustepatruunat pitävät 

tulostuskustannukset alhaisina 

• ENERGY STAR® -hyväksytty tulostin on ympäristöystävällinen, sillä se 

kuluttaa muita vähemmän energiaa 

• ALV:n sisältävä suositushinta noin 249 € – saatavilla lokakuussa 2009 

 

--- loppu --- 
 

Epson DURABrite Ultra -muste 

Epson DURABrite Ultra -muste on suunniteltu suuria määriä 

tulostavien yrityskäyttäjien tarpeisiin. Epsonin ainutlaatuisten 

DURABrite Ultra -musteiden pigmenttihiukkaset on päällystetty hartsilla. Tämän vuoksi 

DURABrite Ultra -muste on vedenkestävä ja haalistumaton eikä tahriinnu 

korostuskynistäkään millään paperityypillä – erinomainen valinta yrityskäyttöön. 

 

Tietoja Epsonista  

Epson on kansainvälinen kuvankäsittelyn ja innovaatioiden edelläkävijä, jonka tavoitteena 

on ylittää asiakkaidensa odotukset luomalla pienikokoisia ja energiaa säästäviä 

tarkkuuslaitteita, joiden valikoima kattaa kaiken koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetuista 

tulostimista ja 3LCD-projektoreista elektroniikka- ja kidelaitteisiin. 

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtama Epson-konserni koostuu eri 

puolilla maailmaa sijaitsevista 108 yrityksestä, joissa työskentelee yli 70 000 työntekijää. 

Epsonilla ollaan ylpeitä yrityksen jatkuvasta panostuksesta ympäristönsuojeluun ja 

paikallisiin yhteisöihin. http://www.epson.co.jp/e 
 
 

                                                             
3 Lisätietoja on sivustossa www.epson-europe.com 
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Tietoja Epson Europesta  

Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähi-idän, Venäjän ja 

Afrikan toimintojen päämaja. 2 400 henkilöä työllistävän Epson Europen myynti tilivuonna 

2008 oli 1 569 miljoonaa euroa. www.epson.fi 

http://www.epson-europe.com
http://www.epson.fi

