
Tisk budoucnosti 
s technologií Heat-Free

Heat-Free Technology

Micro Piezo Heat-Free Technology

Firemní inkoustové tiskárny s technologií Heat-Free



Vyšší produktivita a menší 
dopad na životní prostředí 
bez kompromisů

Inkoustové tiskárny Epson využívají technologii Heat-Free, 
která přináší zákazníkům významné výhody.

Technologie Epson Heat-Free nanáší inkoust bez použití tepla. Místo toho 
využívá tlak piezoelektrického prvku, který se ohýbá dozadu a dopředu 
a vytlačuje kapky inkoustu z tiskové hlavy. Laserové tiskárny oproti tomu 
potřebují teplo k zahřátí fixační jednotky.
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Výhody technologie Heat-Free

Konzistentní vysoká rychlost tisku 

Tiskárny s technologií Epson Heat-Free nevyžadují zahřívání po zapnutí nebo při přechodu 
z úsporného režimu. Oproti laserovým tiskárnám, které před tiskem vyžadují předehřátí 
fixační jednotky, mohou začít tisknout okamžitě. Tisknou konzistentní vysokou rychlostí, 
a to i v případě dokumentů s vysokou hustotou tisku.

Menší příkon šetří energii i peníze 

Technologie Epson Heat-Free si vystačí s menším příkonem, protože na rozdíl od 
laserového tisku nevyžaduje zahřívání. Protože inkoustové tiskárny nemají fixační jednotku, 
spotřebovávají mnohem méně energie.

Méně náhradních dílů, menší dopad na životní prostředí

Laserové tiskárny obvykle využívají více spotřebních materiálů a v mnoha případech vyžadují 
pravidelnou výměnu válce, přenosového pásu a fixační jednotky. Naše inkoustové tiskárny 
s technologií Heat-Free mají oproti laserovým tiskárnám méně dílů vyžadujících výměnu 
a jejich tiskové hlavy nejsou spotřebním materiálem. To snižuje ekologickou zátěž spojenou 
s výrobou a recyklací dodatečných materiálů.

Nenáročná údržba zvyšuje produktivitu 

Inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free mají méně dílů, které se mohou 
porouchat, takže jejich údržba je jednodušší. Inkoustové tiskárny Epson jsou tedy spolehlivé 
a vykazují mnohem méně prostojů.
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EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz/contactus

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.

@EpsonEurope

epson-ceska-republika

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-%C4%8Desk%C3%A1-republika/

