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Uusi nopea Epson Stylus SX510W tuottaa korkealaatuisia 
tulosteita langattomasti 
 
 
 
Epsonin uusi Stylus SX510W on erittäin nopea, WiFi-yhteensopiva pienikokoinen tulostin 
joka myös skannaa ja kopioi. 
 
 
Tämä tyylikäs ja modernisti muotoiltu laite voidaan 
jakaa useammalle käyttäjälle joko langattomasti, jolloin 
sitä voi käyttää mistä tahansa paikasta kotona, tai se 
voidaan myös jakaa langallisesti Ethernet-liitännän 
kautta. Tulostimessa on 6,3 cm:n LCD-näyttö, 
PictBridge-liitäntä ja muistikorttipaikat, joiden avulla 
valokuvien tulostaminen sujuu helposti ilman 
tietokonetta. Tulostin on myös erittäin nopea Epsonin 
Micro Piezo™ -tulostuspään ansiosta: tulostusnopeus 
on jopa 36 sivua minuutissa¹. 
 
 
SX510W tulostaa valokuvaamotasoisia valokuvia ja korkealaatuisia dokumentteja siinä 
käytetyn DURABrite Ultra-musteen ansiosta. Tämän pigmenttipohjaisen musteen 
mustehiukkasten pinnalla on suojaava hartsipäällyste, jonka ansiosta muste kestää vettä, 
tahroja ja korostekyniä. DURABrite Ultra –musteella tulostetut valokuvat kestävätkin oikein 
säilytettyinä jopa yli 200 vuotta valokuva-albumissa¹. SX510W:n käyttämät, gepardi-logosta 
helposti tunnistettavat mustepatruunat², ovat erillisiä, jolloin vain loppuunkäytetty väri pitää 
vaihtaa. Mustetta myydään myös edullisissa multipakkauksissa. 
 
 
SX510W on myös mainio skanneri; se skannaa yhdellä näppäimen painalluksella suoraan 
tietokoneelle, ja lisäksi sillä voi skannata suoraan PDF-tiedostoiksi tai sähköpostiin. Epsonin 
Easy Photo Fix™ -toiminnolla voi skannata ja korjata vanhat kuvat helposti: se palauttaa 
värit, poistaa pölyjäljet ja korjaa valotuksen. Tämän lisäksi tulostimessa on ABBYY 
FineReader® Optical Character Recognition –ohjelmisto, jonka avulla skannattu teksti on 
helposti muutettavissa muokattavaan muotoon. Epsonin PhotoEnhance ja Easy Photo Print 
–ohjelmistojen avulla käyttäjät voivat säätää värien kontrastia ja poistaa punasilmäisyyden 
valokuvista helposti yhdellä näppäimen painalluksella. 
 
 
Epson on sitoutunut vähentämään tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä, tästä on osoituksena 
SX510W:n saama ENERGY STAR® -hyväksyntä. 
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Epson Stylus SX510W 
 

• Tulosta, skannaa ja kopioi yhdellä kompaktilla laitteella 
• Tulosta ja skannaa kotonasi mistä tahansa langattoman yhteyden kautta 
• Nopea tulostus: jopa 36 sivua minuutissa ja 10x15cm:n kuva 20 sekunnissa¹ 
• Ethernet-liitäntä 
• Erilliset mustepatruunat säästävät rahaa – vaihda vain loppuun käytetty väri 
• 6,3cm:n väriLCD-näytön avulla tulostimen käyttäminen on helppoa, ja valokuvien 

tulostus onnistuu ilman tietokonetta 
• Epsonin DURABrite Ultra –musteella tulostat valokuvaamolaatuisia kuvia ja 

korkealaatuisia dokumentteja 
• Valokuvien tulostus ilman tietokonetta PictBridge-liitännän ja muistikorttipaikkojen 

avulla 
• Epson PhotoEnhance-ohjelman avulla kuvien värien ja kontrastin korjaaminen 

onnistuu yhdellä näppäimen painalluksella 
• Epson Easy Photo Print poistaa kuvista punasilmäisyyden 
• ABBYY FineReader® Optical Character Recognition mahdollistaa skannatun tekstin 

muokkaamisen 
• Hinta noin 150€ (sis. alv.) 
• Saatavilla kesäkuussa 2009 

 
Lisätietoja:  
Epson palvelupuhelin 0201 552 091 ja www.epson.fi 
 
Lehdistöpalvelut: 
- tekniset lisätiedot: Epson / Jarmo Niskanen, puh. (09) 8520 2232, jniskanen(ät)epson.fi 
- testit, tuotekuvat ja muut yhteydenotot: Epson / Kenneth Hilapieli, puh. (09) 8520 2235, 
khilapieli(ät)epson.fi 
 
 
Tietoa kansainvälisestä Epson-konsernista: 
Epson kehittää innovatiivisia digitaalikuvauksen, tulostamisen ja esitystekniikan tuotteita kuten 
tulostimia, projektoreita, kuvatallentimia ja skannereita. Lisäksi se valmistaa kulutuselektroniikan 
komponentteja kuten LCD-paneeleita sekä ajanmittauslaitteita. Epsonin tuotteet ovat maailmalla 
tunnettuja korkean laatunsa, toiminnallisuutensa ja pienen energiankulutuksensa ansiosta. Tokion 
pörssissä listattava Seiko Epson Corp. johtaa 107 yrityksestä koostuvaa konsernia, joka työllistää 
noin 93 000 ihmistä ja jonka yhteenlaskettu myynti viimeisimmällä täydellä tilikaudella oli yli 9,3 
miljardia euroa. Lisätietoja: www.epson.fi 

 

 

 

¹Lisätietoja sivustolla www.epson-europe.com 

²Suositellut mustepatruunat. Lisätietoja osoitteessa www.epson-europe.com 
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