
Ontwikkeld voor veeleisende taken
en altijd inzetbaar.

Ultrasnel
Haal uw voordeel uit de snelste 9-pins
dot-matrixprinter voor zwaar gebruik in
zijn klasse. Met zijn afdruksnelheid van
1.550 cps behaalt de Epson DFX-9000
buitengewone resultaten voor alle
soorten gegevensverwerking en
conceptafdrukken.

Betrouwbaar
U kunt vertrouwen op een continue
ondersteuning met een afdrukvolume
(MVBF*) van 133 miljoen regels, een
MTBF** van 20.000 bedrijfsuren en
een inktlint van 15 miljoen tekens.
Duurzaamheid die uw bedrijf in
beweging houdt.

Compatibel met elke omgeving
U integreert de Epson DFX-9000
eenvoudig met uw huidige apparatuur
met behulp van standaard parallelle,
seriële en USB-interfaces (of optioneele
netwerk-interface).

Toegewijde kracht
Gebruik uitgebreide
papierbeheeroplossingen voor al uw
commerciële, industriële en logistieke
taken. U drukt tot tienvoudige formulieren
met een breedte van 76.2 tot 406.4 mm
af. Met de optionele perforator beschikt
u over nog meer mogelijkheden voor
papierafwerking.

* Mean Volume Between Failure (of gemiddeld afdrukvolume 
tussen storingen)
** Mean Time Between Failure (of gemiddelde tijd tussen storingen)

Voornaamste kenmerken

• Snelste 9-pins dot-matrixprinter voor
zwaar gebruik in zijn klasse

• Verwerkt veeleisende taken met een
afdruksnelheid van 1.550 cps

• Betrouwbare werkkracht met een
afdrukvolume van 133 miljoen lijnen 

• Hoge duurzaamheid met een MTBF**
van 20.000 bedrijfsuren 

• Kan zelfs tienvoudige formulieren
afdrukken (1 origineel + 9 doorslagen)

• Lint met hoge levensduur, goed voor
15 miljoen tekens

• Standaard parallelle, seriële en USB-
interfaces (optioneele netwerk-interface)

• Flexibel papierbeheer met twee
tractors als standaard

De Epson DFX-9000 is de snelste 9-pins dot-
matrixprinter voor zwaar gebruik in zijn klasse.
Dankzij zijn snelheid en betrouwbaarheid
beschikt uw bedrijf over de kracht om de meest
veeleisende taken snel en met een uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding te verwerken.

De dot-matrixprinter voor zwaar gebruik waarop
u kunt vertrouwen
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EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document
worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl




