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Tyylikäs ja tarkka valokuvatulostin langattomaan kotiin: Epson 
julkistaa uuden Stylus Photo PX710W –monitoimitulostimen 
 
Tämä langaton ja monikäyttöinen tulostin tuottaa korkeatasoisia valokuvia Epsonin 
innovatiivisen teknologian ansiosta. 
 
Julian Maddock, Product Manager Epson Europe, sanoi: ”Langattomuutensa ja tyylikkään 
ulkomuotonsa ansiosta Epson Stylus Photo PX710W sopii jokaiseen moderniin kotiin, mihin 
huoneeseen tahansa. Sisäänrakennettujen paperilokeroidensa ansiosta tämä tulostin on 
huomatttavasti matalampi kuin useimmat muut tulostimet, ja vie korkeussuunnassa tilaa 
vain 15 cm. PX710W:llä voi tulostaa sekä asiakirjoja että korkealaatuisia valokuvia niin 
PC:ltä, Mac:ltä kuin iPhonestakin¹. Tämä laite on monikäyttöinen valokuvatulostin joka sopii 
koko perheen käyttöön.” 
 
PX710W tulostaa laadukkaita valokuvia noin 
kymmenessä sekunnissa² per kuva. 
Integroitujen Wi-Fi- ja Ethernet yhteyksien 
ansiosta tulostin on helppo jakaa, ja 
automaattisesti valittavien valokuva- ja A4-
koon paperilokeroiden ansiosta tavallista ja 
pientä valokuvapaperia on aina käytettävissä. 
Laitteella on mahdollista tulostaa myös CD ja 
DVD-levyille. 
 
Tämän lisäksi PX710W:lla voi tarkastella ja tulostaa valokuvia myös ilman tietokonetta 
suoraan muistikortilta 6,3 cm:n LCD-näytön avulla. Tulostaminen onnistuu myös suoraan 
PictBridge-yhteensopivista digitaalisista kameroista . Edelleen PX710W on varustettu 
optisella tekstintunnistusohjelmalla skannattujen tiedostojen käsittelyn helpottamiseksi. 
Laitteen mukana toimitetaan Epsonin Photo Paper Pack, joten tulostamista pääsee 
kokeilemaan heti kun laite on hankittu kotiin. 
 
Tulostin käyttää Epsonin Micro Piezo™ -tulostinpääteknologiaa, joka yhdessä Epsonin 
Claria Photographic Ink –musteen kanssa tuottaa teräviä, eloisia ja värikylläisiä valokuvia. 
Oikein säilytettyinä kuvat kestävät jopa 98 vuotta kehyksissä tai yli 200 vuotta albumissa³. 
Epsonin mustepatruunat ovat erillisiä, joten vain loppuunkäytetty väri tarvitsee vaihtaa, mikä 
vähentää tulostuskuluja. PX710W:n mustepatruunat on helppo tunnistaa kolibri-logosta, ja 
niitä myydään myös kätevissä ja edullisissa monipakkauksissa. 
¹ Print and Share vaaditaan 
² Lisätietoja sivustolla www.epson-europe.com 
 
Epson Stylus Photo PX710W: 

• Sisäänrakennettu Wi-Fi ja Ethernet 
• Skannaa, kopioi ja tulostaa korkealaatuisia valokuvia 
• Pienikokoinen ja tyylikäs laite sopii moderniin sisustukseen 
• A4- ja valokuvapaperin automaattinen valinta helpottaa tulostamista eri 

paperilaaduille 
• Nopea tulostus: 10x15 cm:n valokuva noin 10 sekunnissa³ 
• Tee yksilöllisiä CD- ja DVD-levyjä tulostamalla suoraan tarkoitukseen sopivien 

levyjen pintaan 
• Epson Claria Photographic Ink –muste tuottaa kiiltäviä, 

korkeatasoisia ja kestäviä valokuvia 
• Erilliset mustepatruunat säästävät rahaa, vain loppuun 

käytetty väri tarvitsee vaihtaa 
• ENERGY STAR® -hyväksytty tuote 
• Saatavilla lokakuussa 2009 
• Suositushinta noin 200€ (sis. alv) 

http://www.epson-europe.com
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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 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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