
Nagy mennyiségekhez tervezték,
és mindig készen áll a munkára.

Gyors munkavégzés 
Használja ki a kategóriájában a
leggyorsabb 9 tıs, nagy teljesítményı
mátrixnyomtató elŒnyeit. Az 1550 cps
(karakter/másodperc) nyomtatási
sebességnek köszönhetŒen az
Epson DFX-9000 kivételes teljesítményt
nyújt minden adatfeldolgozási és
vázlatkészítési feladatnál.

MıködŒ megbízhatóság
Az MVBF* 133 millió sor, az MTBF**
pedig 20 000 óra. Egy festékszalaggal
15 millió karakter nyomtatható. Strapabíró,
hogy a munka sose álljon meg.

Bármilyen környezetben mıködik
Az Epson DFX-9000 nyomtatót bármilyen
meglévŒ eszközzel integrálhatja a
szabványos USB, a párhuzamos és a
soros csatolókon keresztül (Opcionális
hálózati interfész).

Önért dolgozik
Számos papírkezelŒ megoldást
alkalmaz, így a kereskedelmi, ipari
és logisztikai nyomtatási feladatok
széles skálájára alkalmas. Akár
10 példányos nyomtatványokra is
nyomtat 76,2-406,4 mm szélességben.
Az opcionális perforációvágóval bŒvítheti
a nyomtató képességeit.

* Meghibásodás nélkül nyomtatott átlagos mennyiség
** Meghibásodás nélküli átlagos üzemidŒ

FŒ jellemzŒk

• Kategóriájában a leggyorsabb, nagy
teljesítményı 9 tıs mátrixnyomtató

• 1550 cps (karakter/másodperc)
nyomtatási sebesség

• 133 millió sor 

• 20 000 munkaóra MTBF**

• Akár 10 példányos ırlapok nyomtatása
(1 eredeti és 9 másolat)

• 15 millió karakter élettartamú
festékszalag

• Szabványos USB, soros és
párhuzamos csatolók (opcionális
hálózati interfész)

• Rugalmas papírkezelés a már
alapkiépítésben szereplŒ dupla
traktorral

Az Epson DFX-9000 kategóriájában a leggyorsabb
9 tıs, nagy teljesítményı mátrixnyomtató. Az üzleti
életben elvárt sebesség és megbízhatóság nagy
mennyiségı munka gyors elvégzését teszi lehetŒvé.

Nagy teljesítményı, megbízható mátrixnyomtató



D
F

X
90

00
 –

 1
H

U
 –

 0
5/

05

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak
azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelŒ tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a
kimaradt információkért nem vállalunk felelŒsséget, a mıszaki adatokat elŒzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest




