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Epsonilta uusi Hi-Definition monitoimitulostin Stylus Photo PX650 
valokuvauksen harrastajille 
 
Epsonin uusi Stylus Photo PX650 on suunniteltu 
digitaalisen valokuvauksen harrastajien tarpeisiin. Julian 
Maddock , Epson Europen Product Manager kommentoi: 
”Epson on suunnitellut tämän tulostimen intohimoisille 
valokuvauksen harrastajille jotka haluavat luoda 
vaikuttavia kuvia. PX650 tulostaa korkealaatuisia kuvia 
nopeasti, ja sillä on erinomainen hinta-laatusuhde. Se 
sopii erinomaisesti uusimpien D-SLR- tai digitaalisten 
kompaktikameroiden käyttäjille.” 
 
PX650 kopioi, tulostaa ja skannaa. 1200 dpi:n skanneri tuottaa tarkkaa jälkeä ja nopea 
tulostin tekee 10x15cm:n kuvan vain 12 sekunnissa¹. LCD-näytön avulla kuvia voi tulostaa 
suoraan muistikortilta tai PictBridge-yhteensopivasta kamerasta. Näytön avulla myös kuvien 
muokkaaminen on mahdollista ilman tietokonetta, samoin kuin tulostaminen sopiville 
CD/DVD-levyille. PX650:n mukana toimitetaan Epsonin Photo Paper Pack, joten laitteen 
ostaja pääse tulostamaan kuviaan heti. 
 
Tulostin käyttää väripohjaista Epson Claria Photographic Ink –mustetta, jolla valokuvista 
tulee kirkkaita ja eloisia laajan värintoiston ja pehmeiden väriliukujen ansiosta. Oikein 
säilytettyinä kuvat kestävät jopa 200 vuotta². Lisäksi Epsonin erilliset mustepatruunat 
säästävät rahaa, sillä vain loppuun kulunut väripatruuna pitää vaihtaa. PX650:n 
väripatruunat tunnistaa helposti Kolibri-logosta³. 
 
Epson Stylus Photo PX650: 
• Skannaa, kopioi ja tulosta laadukkaita kuvia 
• Tulosta tarkoitukseen sopiville CD/DVD-levyille 
• Katsele ja tulosta valokuvia suoraan 6.3 cm LCD-näytön avulla 
• 10x15cm valokuva tulostuu noin 12 sekunnissa1  
• Epson Claria Photographic Ink –musteella valokuvista tulee kestäviä ja kiiltäviä 
• Edulliset erilliset mustepatruunat – vaihda vain käytetty väri 
• ENERGY STAR® -hyväksytty 
• Saatavilla syyskuussa 2009, suositusvähittäishinta noin 150€ 
 
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 

                                                
¹ Lisätietoja sivustolla www.epson-europe.com 
² Lisätietoja sivustolla www.epson-europe.com 
³ Suositellut mustepatruunat. Tarkemmat tiedot mustepatruunoiden yhteensopivuudesta sivustolla www.epson-
europe.com 
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