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Epsonin uusi SX610FW on nopea langaton monitoimitulostin - 
erinomainen moderniin kotiin 
 
Epson Stylus SX610FW yhdistää 
nopean tulostuksen (jopa 38 sivua 
minuutissa), skannauksen, kopioinnin 
ja faksaamisen. Lisäksi tässä 
langattomassa laitteessa on LCD-
näyttö ja automaattinen 
paperinsyöttölaite. Wi-Fi-
yhteensopivuuden ansiosta useat 
käyttäjät voivat tulostaa, skannata ja 
faksata¹ mistä tahansa kotoa, ja 
toisaalta 6,3 cm:n LCD-näytön 
ansiosta käyttäjät voivat tulostaa 
valokuvansa suoraan muistikortilta tai 
USB-tikulta ilman tietokonetta. 
Tulostus on mahdollista myös 
suoraan PictBridge-yhteensopivista 
kameroista tai Bluetooth®-matkapuhelimista². 
 
Epsonin uusi langaton Push-Scan-toiminto mahdollistaa asiakirjojen ja valokuvien 
automaattisen skannaamisen PC:lle. Lisäksi skannaaminen on mahdollista pdf:ksi tai 
sähköpostiin, ja Epsonin Easy Photo Fix™ -toiminnon avulla voidaan skannattaessa 
palauttaa vanhojen haalistuneiden kuvien värit, poistaa pölyjäljet ja korjata taustavalotus. 
Kuten muutkin Epsonin Stylus-sarjan tulostimet, myös SX610FW on Energy Star –
hyväksytty laite.   
 
Epson Stylus SX610FW: 
 

• Langaton monitoimitulostin: tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus 
• Tulosta, skannaa ja faksaa¹ langattomasti tai langallisen verkon kautta 
• 6,3 cm:n väriLCD-näytön avulla valokuvien tulostaminen ilman tietokonetta 
• Muistikorttipaikat, PictBridge ja USB-muistitikku –yhteensopivuus 
• Automaattinen paperinsyöttölaite monisivuisten asiakirjojen helppoon ja nopeaan 

kopiointiin, skannaukseen ja faksaukseen 
• Langaton tulostus matkapuhelimista Bluetoothin® kautta² 
• Tulostusnopeus jopa 38 sivua minuutissa 
• Erilliset mustepatruunat säästävät rahaa, vaihda vain loppuunkäytetty väri 
• Valokuvaamotasoiset kuvat ja korkealaatuiset asiakirjat Epsonin DURABrite Ultra –

musteella 
• Skannaus pdf:ksi ja sähköpostiin 
• Epson Easy Photo Print auttaa poistamaan punasilmäisyyden valokuvista helposti 
• ABBYY FineReader® Optical Character Recognition –ohjelmisto skannatun tekstin 

muokkaamiseen 
• Suositusvähittäishinta noin 199€ sisältäen arvonlisäveron 
• Saatavilla syyskuussa 2009 

 
 
 
¹ PC-faksi ei yhteensopiva Macin kanssa 
² Valinnainen Epsonin Bluetooth-adapteri tarvitaan tulostettaessa Bluetooth-yhteensopivista laitteista 
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Lisätietoja:  
Epson palvelupuhelin 020 155 2091 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 Epsonista  
Epson on kansainvälinen ja innovatiivinen kuvantamisalan johtava toimija, joka on omistautunut 
asiakkaidensa odotusten ylittämiseen ympäri maailman. Epsonin teknologiat ovat kompakteja, 
energiaa säästäviä ja erittäin tarkkoja. Tuotemallisto on laaja alkaen niin yrityksille kuin kuluttajillekin 
suunnatuista tulostimista ja 3LCD-projektoreista päätyen puolijohde- ja oskillaattorikomponentteihin. 
Japanilaiseen Seiko Epson –konserniin kuuluva Epson Group työllistää yli 70 000 työntekijää 108:ssa 
yrityksessä ympäri maailman ja on ylpeä jatkuvasta työstään ympäristön ja toimialueensa yhteisöjen 
hyväksi. 
http://www.epson.co.jp/e 
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