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Elegantti ja älykäs Epson Stylus Photo PX810FW –
monitoimitulostin langattomaan kotiin 
 
 
 
PX810FW on korkeatasoinen monitoimitulostin 
moderniin kotiin. 
 
 
Tämä Epsonin kotikäyttäjille suunnattu langaton 
monitoimitulostin faksaa, tulostaa Hi-Definition 
valokuvia, skannaa ja kopioi. PX810FW on kompakti 
ja ulkomuodoltaan ajanmukaisen tyylikäs, ja sen 
lukuisat eri toiminnot sekä moderni teknologia 
tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka 
haluavat vain parasta.   
 
 
Julian Maddock, Epson Europen Product Manager, kommentoi: “PX810FW on kehittynein 
kuluttajille suunnatuista valokuvatulostimista tällä hetkellä. Sen vaikuttavan 19,8 cm:n LCD-
käyttöliittymän ansiosta se ei ole vain helppo käyttää, vaan myös yhdistää innovatiivista 
teknologiaa tyylikkääseen ulkomuotoon. Sisäänrakennettujen Wi-Fi- ja Ethernet-yhteyksien 
ansiosta laitetta on helppo käyttää mistä tahansa kotoa, ja sen voi myös jakaa useamman 
käyttäjän kesken.” 
 
 
PX810FW sisältää myös useita käyttöä tehostavia toimintoja. Sisäänrakennetun 
automaattisen kaksipuolistulostuksen ansiosta paperia säästyy, ja automaattinen 
paperinsyöttölaite helpottaa monisivuisten asiakirjojen faksausta, kopiointia ja skannausta. 
Laite osaa myös automaattisesti valita A4- ja valokuvakoon paperialustojen väliltä, joten 
kummankin koon paperia on aina käytettävissä. Lisäksi PX810FW pystyy tulostamaan 
sopiville CD/DVD-levyille. 
 
 
Kosketusnäytön ansiosta valokuvien katselu, muokkaaminen ja tulostaminen onnistuu 
suoraan muistikortilta, ja valokuvat voi tulostaa suoraan ilman tietokonetta myös PictBridge-
yhteensopivista kameroista. Optical Character Recognition –ohjelmisto puolestaan 
helpottaa tekstiasiakirjojen skannaamista. 
 
 
Epson Stylus Photo PX810FW käyttää Epsonin Micro Piezo™ -tulostinpäätä joka yhdessä 
Epsonin Claria Photographic Ink –valokuvamusteen kanssa tuottaa eloisia, värikkäitä ja 
teräviä kuvia, joiden taso ylittää jopa valokuvaamolaadun. Kuvat myös kestävät jopa 98 
vuotta kehyksissä tai yli 200 vuotta albumissa¹. Jokainen Claria-väri on omassa 
mustepatruunassaan, joten ne säästävät käytössä myös rahaa, sillä vain loppuunkulunut 
väri täytyy vaihtaa. 
 
 
 
¹ Lisätietoja sivustolla www.epson-europe.com 
² Suositellut mustepatruunat. Mustepatruunoiden yhteensopivuustiedot sivustossa www.epson.fi 
³ PC-faksi ei yhteensopiva Macin kanssa 
 
 
 

http://www.epson-europe.com
http://www.epson.fi
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Epson Stylus Photo PX810FW: 

• Tyylikkäästi muotoiltu laite sopii moderniin ympäristöön 
• Hi-Definition-valokuvatulostus, skannaus ja kopiointi, lisäksi faksi 
• Helppo käyttää suuren 19,8 cm:n kosketusnäytön ansiosta 
• Tulosta, skannaa ja faksaa³ langattomasti tai Ethernetin kautta 
• Faksaa, kopioi ja skannaa monisivuisia asiakirjoja kätevästi automaattisen 

paperinsyöttölaitteen avulla 
• Säästä paperia tulostamalla paperin molemmille puolille 
• Automaattisesti valittavat A4-ja valokuvakoon paperialustat 

sujuvoittavat tulostamista – ei tarvetta vaihtaa paperia välillä 
• Tulostaa suoraan tarkoitukseen sopivien CD/DVD-levyjen pintaan 
• Epson Claria Photographic –valokuvamuste tuottaa kiiltäviä ja kestäviä kuvia 
• Säästä rahaa erillisten mustepatruunoiden ansiosta – vaihda vain loppuunkäytetty 

väri 
• ENERGY STAR® -hyväksytty tuote 
• Suositusvähittäishinta 330€ (sis. alv.) 
• Saatavilla lokakuussa 

 
 
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 

http://www.epson.fi
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