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Epson Stylus BX310FN – nopea monitoimitulostin pientoimistoihin 
 
Epsonin Stylus Office BX310FN on pientoimistojen ja kotitoimistojen tehokas ja luotettava 
työjuhta, joka tulostaa, skannaa, faksaa ja kopioi. Tämä tuottelias pieneen tilaan mahtuva 
monitoimitulostin on myös kustannustehokas ja helppo käyttää. Laite on myös jaettavissa 
Ethernet-yhteyden avulla, ja se tulostaa jopa 38 sivua minuutissa. 
 
BX310FN käyttää Epsonin Micro Piezo™ -teknologiaa ja DURABrite Ultra –mustetta, jotka 
yhdessä tuottavat lasertasoista tekstiä ja laadukkaita väritulosteita. Erittäin riittoisien 
mustepatruunoiden ansiosta sivukohtaiset tulostuskulut ovat verrattavissa lasertulostimien 
kuluihin¹. Mustepatruunat on helppo tunnistaa Epsonin eläinlogoista: kirahvimerkityt 
pakkaukset sisältävät kaksi riittoisaa mustaa patruunaa ja sarvikuonon kuvalla merkityt 
pakkaukset sisältävät laitteen käyttämät väripatruunat². 
 
30 arkin automaattinen paperinsyöttölaite helpottaa monisivuisten asiakirjojen käsittelyä, ja 
lisäksi viisi ohjelmoitavaa pikavalintanäppäintä ja kaksirivinen LCD-näyttö helpottavat 
laitteen käyttöä. Faksaaminen onnistuu miltä tahansa verkkoon liitetyltä tietokoneelta käsin, 
ja Push-Scan –teknologian avulla skannatut asiakirjat voi tallentaa suoraan valittuun 
verkkokohteeseen. Presto! PageManager 8 taas helpottaa asiakirjojen skannaamista, 
hallintaa ja muuntamista muokattavaksi tekstiksi (OCR). 
 
Epson Stylus BX310FN: 
 

• Pienikokoinen neljän toiminnon monitoimitulostin 
• Tulostaa jopa 38 sivua minuutissa³ 
• Yritystasoiset mustavalkoiset tulosteet 16 sivua minuutissa ja väritulosteet 5,5 sivua 

minuutissa (ISO/IEC 24734)4 
• Ethernet-verkkoyhteys 
• ENERGY STAR® -hyväksytty tulostin; alhaisempi virrankulutus säästää energiaa ja 

ympäristöä 
• 30 arkin automaattinen paperinsyöttölaite 
• Faksi ja 5 kätevää pikavalintanäppäintä useimmin käytettyjä numeroita varten 
• Presto! Pagemanager 8 –ohjelmisto 
• Skannaus suoraan valitulle tietokoneelle verkon kautta 
• Faksien lähetys suoraan verkotetulta tietokoneelta 
• DURABrite Ultra –muste takaa laserlaatuisen tekstin, upeat värit ja välittömästi 

kuivuvat tulosteet jotka kestävät vettä, tahraantumista ja korostuskynällä tehtyjä 
merkintöjä 

• Erittäin riittoisien mustepatruunoiden ansiosta alhaiset sivukohtaiset kustannukset 
verrattavissa lasertulostimiin¹ 

• Suositushinta noin 139€ sisältäen arvonlisäveron 
• Saatavilla syyskuussa 2009 

 
 
¹ Verrattuna Länsi-Euroopassa myytäviin alle 199 euron (sis. veron) hintaisiin lasertulostimiin. Sivukohtainen 
kustannus on laskettu helmikuussa 2009 voimassa olleiden valmistajien julkistamien hinnastojen ja virallisten 
teknisten tietojen perusteella. Epsonin sivukohtainen kustannus perustuu suositeltuihin mustepatruunoihin. 
² Suositellut mustepatruunat. Täydelliset musteiden yhteensopivuustiedot sivustolla www.epson.fi 
³ Lisätietoja osoitteessa www.epson-europe.com 
4 Määritetty ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti: ESAT-keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena 
yksipuolinen). Täydellinen raportti: www.epson-europe.com 
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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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