
Concebida para suportar grandes
cargas de trabalho, sempre pronta
para entrar em acção. 

A trabalhar a alta velocidade
Tire partido da impressora matricial de
impacto de 9 agulhas mais rápida da
sua classe. Com uma velocidade de
impressão de 1.550cps, a Epson
DFX-9000 oferecerá um fantástico
desempenho em todas as tarefas de
processamento de dados e de rascunho.

A trabalhar de forma fiável
Pode confiar no constante apoio de um
volume de impressão de 133 milhões
de linhas MVBF*, um MTBF** de
20.000 horas ligada e de um tempo de
vida da fita de 15 milhões de caracteres.
Durabilidade que mantém a sua empresa
a trabalhar.

A trabalhar em qualquer ambiente
Pode integrar a Epson DFX-9000 com
o equipamento existente, utilizando
interfaces padrão USB, Paralela e de
Série (network opcional, twinax, coaxial).

A trabalhar para a sua empresa
Utilize as vastas soluções de
processamento de papel que permitem
lidar com uma abrangente gama
de tarefas de impressão comerciais,
industriais e logísticas. Imprima até
10 unidades em papel com largura
entre 76.2 e 406.4 mm. E aumente as
suas capacidades de impressão como
a guilhotina de perfuração opcional.

* Volume Médio Entre Avarias (Mean Volume Between Failure)
** Intervalo Médio Entre Avarias (Mean Time Between Failure)

Características principais

• Impressora matricial de impacto de
9 agulhas mais rápida da sua classe

• Manuseia cargas de trabalho
exigentes com velocidade de
impressão de 1.550cps

• Resistente, com volume de impressão
de 133 milhões de linhas

• Grande durabilidade com MTBF**
de 20.000 horas ligada

• Imprime até 10 unidades (1 original
+ 9 cópias)

• Fita com longa duração de 15 milhões
de caracteres

• Interfaces padrão USB, de Série e
Paralela (network opcional twinax,
coaxial)

• Processamento de papel flexível
com dois tractores de origem

A Epson DFX-9000 é a impressora matricial de
impacto de 9 agulhas mais rápida da sua classe.
Concebida para trazer velocidade e fiabilidade à
sua empresa, dá-lhe o poder para manusear as
mais exigentes cargas de trabalho de forma rápida
e extremamente rentável.

A impressora matricial de impacto na qual
pode confiar
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EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de
empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos
respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)




