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Epson® Stylus Office BX610FW -monitoimitulostimella väritulosteet 
erittäin nopeasti 

 
1. syyskuuta 2009 – Epson tuo markkinoille verkkoon liitettävän Epson Stylus Office 
BX610FW -monitoimitulostimen, joka tulostaa laadukkaat väritulosteet erittäin nopeasti. 

Epson Stylus Office -malliston uusin lisäys on erinomainen valinta pieneen toimistoon, sillä 

sen tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksaustoimintoja voidaan käyttää langattoman 

yhteyden tai Ethernet-yhteyden kautta. BX610FW on helppo kytkeä verkkoon yhteiskäyttöä 

varten, niin että työskentely tehostuu ilman, että tilaa, kustannuksia tai aikaa täytyy uhrata.   

 

BX610FW tulostaa jopa 38 sivua minuutissa mustavalkoisena tai värillisenä ja 

yrityslaatuisena 15 mustavalkoista tai 9,3 värillistä sivua minuutissa (ISO/IEC 24734)1.  

 

Monipuolinen ja helppokäyttöinen BX610FW on erinomainen toimistoratkaisu, sillä sen 

suunnittelussa on painotettu tehokkuutta ja nopeutta sekä vähäistä tarvikkeiden kulutusta ja 

huoltotarvetta. 6,3 cm:n LCD-värinäytön avulla toimintojen käyttäminen on helppoa, ja 

verkkoyhteys mahdollistaa skannattujen kohteiden siirtämisen suoraan verkkokohteisiin sekä 

faksien lähettämisen suoraan tietokoneesta.  

 

Sisäisellä 2 400 dpi:n skannerilla skannaat ja kopioit asiakirjat erittäin laadukkaasti. Mukana 

toimitettavan Presto! PageManager 8 -ohjelmiston avulla asiakirjojen skannaaminen, hallinta 

ja tekstin muokattavaksi muuntaminen on helppoa.  

 

BX610FW-monitoimitulostimessa käytetään Epsonin Micro Piezo™ -tulostuspäätekniikkaa ja 

DURABrite Ultra -mustetta, joten tekstitulosteet ovat laserinteräviä ja upeat väritulosteet 

kestävät vettä eivätkä tahriinnu edes korostuskynää käytettäessä. Riittoisien erillisten 

mustepatruunoiden ansiosta sivukohtaiset kustannukset ovat samaa luokkaa kuin 

lasertulostimissafn Mustien XL-patruunoiden tulostuskyky on jopa nelinkertainenfn, joten 

patruunoiden vaihtoväli harvenee ja kustannustehokkuus paranee. Nämä erilliset 

mustepatruunat on helppo tunnistaa sarvikuonon kuvastafn ja niitä on saatavana myös 

edullisina monipakkauksina.  

                                                             

1 Määritetty ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti: ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen). 
Täydellinen raportti: www.epson-europe.com 
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Epson Europen Euroopan tuotepäällikkö Gemma Kilburn kommentoi: "Epson Stylus Office 

BX610FW tulostaa erittäin laadukkaat tulosteet nopeasti ja edullisesti, joten se on 

erinomainen valinta kiireisiin pienyrityksiin, joissa edellytetään mahdollisimman nopeata ja 

laadukasta tulosta ilman lisäkustannuksia tai ylimääräisiä toimintoja. Tyylikäs ulkomuoto, 

pieni koko ja skannaus-, kopiointi- ja faksaustoiminnot yhdessä Ethernet- ja Wi-Fi-

verkkotoimintojen kanssa lisäävät tämän tulostimen vetovoimaa pienyrittäjien silmissä". 

 

ENERGY STAR® -hyväksytty Epson Stylus Office BX610FW toimii esimerkkinä Epsonin 

jatkuvista pyrkimyksistä vähentää tuotteidensa hiilidioksidipäästöjä.   

 

Epson Stylus Office BX610FW -monitoimitulostimen tärkeimmät ominaisuudet: 

• Monitoimilaite tulostamiseen, skannaukseen, kopiointiin ja faksaamiseen 

• Suurimmat tulostusnopeudet jopa 38 mustavalkosivua minuutissa ja yrityslaadulla jopa 

15 mustavalkoista tai 9,3 värillistä sivua minuutissa (ISO/IEC 24734)1 

• Sisäinen Ethernet ja Wi-Fi mahdollistavat laadukkaan tulostuksen, kopioinnin, 

skannauksen ja faksauksen yhteiskäytössä 

• 30 sivun automaattinen paperinsyöttölaite skannaa, kopioi ja faksaa monisivuiset 

asiakirjat 

• Faksit suoraan verkkoon kytketystä tietokoneesta 

• Push Scan -toiminto helpottaa ja nopeuttaa käyttöä sekä mahdollistaa skannattujen 

tiedostojen tallentamisen verkossa 

• DURABrite Ultra -muste tuottaa laserinterävän tekstin ja upeat värit tulosteisiin, jotka 

kuivuvat heti ja kestävät sekä vettä että korostuskyniä 

• Riittoisien erillisten mustepatruunoiden ansiosta sivukohtaiset tulostuskulut ovat 

verrattavissa lasertulostimien kuluihin2 

• 6,3 cm:n LCD-värinäytön ansiosta laitteen tilaa on helppo tarkkailla ja valikot ja toiminnot 

näkyvät selkeästi 

• Presto! PageManager 8 -ohjelmiston avulla asiakirjojen hallinta ja jakaminen on 

tehokasta 

• PictBridge ja muistikorttipaikat 

• ALV:n sisältävä suositushinta noin 189 € – saatavilla lokakuussa 2009 

-loppu- 
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Tietoja Epson DURABrite Ultra -musteesta 

Epson DURABrite Ultra -muste on suunniteltu suuria määriä 

tulostavien yrityskäyttäjien tarpeisiin. Epsonin ainutlaatuisten 

DURABrite Ultra -musteiden pigmenttihiukkaset on päällystetty hartsilla. Tämän vuoksi 

DURABrite Ultra on vedenkestävä ja haalistumaton eikä tahriinnu korostuskynistäkään 

millään paperityypillä – erinomainen valinta yrityskäyttöön.   

 
Tietoja Epsonista  

Epson on kansainvälinen kuvankäsittelyn ja innovaatioiden edelläkävijä, jonka tavoitteena 

on ylittää asiakkaidensa odotukset luomalla pienikokoisia ja energiaa säästäviä 

tarkkuuslaitteita, joiden valikoima kattaa kaiken koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetuista 

tulostimista ja 3LCD-projektoreista elektroniikka- ja kidelaitteisiin. 

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtama Epson-konserni koostuu eri 

puolilla maailmaa sijaitsevista 108 yrityksestä, joissa työskentelee yli 70 000 työntekijää. 

Epsonilla ollaan ylpeitä yrityksen jatkuvasta panostuksesta ympäristönsuojeluun ja 

paikallisiin yhteisöihin. http://www.epson.co.jp/e 

 
Tietoja Epson Europesta  

Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähi-idän, Venäjän ja 

Afrikan toimintojen päämaja. 2 400 työntekijää työllistävän Epson Europen myynti tilivuonna 

2008 oli 1 569 miljoonaa euroa. www.epson.fi 
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