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Epson uudistaa Stylus SX-sarjansa monitoimitulostimet 
 
 
SX110, SX210, SX410 ja SX510W korvaavat sarjan edelliset mallit. Kaikki sarjan uudet 
laitteet käyttävät Epsonin DURABrite Ultra –mustetta, jossa mustepisarat on päällystetty 
ohuella hartsikerroksella, jonka ansiosta muste kestää vettä, tahraantumista ja 
korostuskynällä tehtyjä merkintöjä. Oikein albumissa säilytettynä tulosteet kestävät jopa 200 
vuotta. Epsonin mustepatruunat ovat erillisiä, jonka ansiosta vain loppuun kulunut väri 
tarvitsee vaihtaa ja rahaa säästyy. Epson tekee työtä vähentääkseen tuotteidensa 
käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä, ja uudet SX-sarjan-tulostimet ovatkin saaneet ENERGY 
STAR® -hyväksynnän. 
 
 
Epson Stylus SX110 
Tämä edullinen ja pienikokoinen laite kopioi, tulostaa 
sekä skannaa, ja optisen tekstintunnistusohjelman 
ansiosta skannattujen asiakirjojen tekstit ovat helposti 
muokattavissa. Lisäksi Epsonin Easy Photo Fix™ -
ohjelmiston ansiosta on mahdollista palauttaa värit ja 
korjata valotusta vanhoissa valokuvissa, kun taas 
Epson Easy Photo Printin avulla värien ja kontrastin 
korjaaminen ja punasilmäisyyden poisto onnistuu 
yhdellä näppäimen painalluksella. 
Saatavilla syyskuussa 
Hinta noin 59€ (sis. alv:n) 
 
Epson Stylus SX210 
SX210-sarjan tulostimissa on muistikorttipaikat ja 3,8 
cm:n LCD-näyttö, joten valokuvien katselu ja 
tulostaminen on mahdollista ilman tietokonetta. 
Lisäksi laite kopioi, ja skannaaminen on mahdollista 
joko pdf-muotoon tai sähköpostiin. Epsonin 
PhotoEnhance-toiminnon avulla kuvien värejä ja 
kontrastia voi korjata yhdellä näppäimen 
painalluksella. Kuten SX110-malleissa myös tässä 
tulostimessa on Epsonin Easy Photo Print 
punasilmäisyyden poistoa varten ja Epson Easy Photo Fix™ vanhojen valokuvien 
korjaamista varten. 
Saatavilla syyskuussa 
Hinta noin 69€ (sis. alv:n) 
 
Epson Stylus SX410 
Tässä laitteessa on 6,3cm:n LCD-näyttö, PictBridge ja 
muistikorttipaikat, joten valokuvien tulostaminen ja 
kopiointi sujuu ilman tietokonetta. Lisäksi LCD-näytön 
avulla on mahdollista skannata vanhat valokuvat ja 
palauttaa niiden värit ilman tietokonetta. Epsonin 
PhotoEnhance-teknologia tunnistaa automaattisesti 
ihonvärin, maisemat ja horisontin, ja käyttää näissä 
kohdissa parannettuja väriasetuksia, jolloin tulostetuissa 
kuvissa värien sävyt ja kontrastit ovat tasapainoisemmat. 
Saatavilla syyskuussa 
Hinta noin 89€ (sis. alv:n) 
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Epson Stylus SX510W 
SX510W on Wi-Fi-yhteydellä varustettu tulostin, 
kopiokone ja faksi.Tämä tulostin voidaan jakaa useiden 
käyttäjien kesken joko langattomasti tai langallisesti 
Ethernet-yhteyden avulla. Tietokonetta ei kuitenkaan 
välttämättä tarvita valokuvia tulostettaessa, sillä 
laitteessa on 6,3cm:n LCD-näyttö, PictBridge ja 
muistikorttipaikat.Myös tässä laitteessa on Epsonin 
Easy Photo Fix™, Epson PhotoEnhance ja Epson 
Easy Photo Print, sekä ABBYY FineReader® -
tekstintunnistusohjelma. 
Saatavilla kesäkuussa 
Hinta noin 129€ (sis. alv:n) 
 
 
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 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 
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