Epson leva projeção e interatividade para sala de aula à Bett Educar
Focada na transformação digital da educação, empresa exibirá equipamentos capazes de melhorar a
interação entre professores e alunos em evento que ocorre nesta semana, em São Paulo (SP)
Inovar e auxiliar no desenvolvimento do setor educacional no Brasil. Com este objetivo, a Epson, líder
mundial em impressão, projeção e imagem digital, estará na próxima edição da Bett Educar, que
ocorre entre os dias 14 e 17 de maio, no Transamérica ExpoCenter, em São Paulo (SP). Ao todo, a
empresa exibirá nove equipamentos entre projetores, impressoras e scanners.
Focada em criar um ambiente de aprendizado que desperte mais a atenção dos alunos, a empresa
exibirá o BrigthLink 710Ui, projetor laser de ultracurta distância e interatividade touch. “Este
equipamento permite que o professor crie uma nova experiência na sala de aula ao interagir com a
tela de apresentação e controlar todas as funções de seu computador sem que esteja próximo a ele. .
Com isto, torna-se capaz de levar para o ambiente de aprendizado a velocidade e o dinamismo que
hoje o aluno tem fora da escola”, comentou Gabriel Gonçalves, gerente regional de negócios da Epson.
Além desse equipamento, a Epson exibirá outras linhas de projetores, desde modelos portáteis, como
o PowerLite W39 e U42+, modelos de Alto Brilho que podem ser usados em grandes ambientes, como
auditórios e anfiteatros, como o PowerLite L510U, até projetores LightScene, grande novidade para o
mercado de Digital Signage. E se tratando do ramo educacional, a Epson não poderia deixar de fora a
multifuncional EcoTank L4160 e a WorkForce Enterprise WF-C17590, que proporcionam baixo custo
de impressão e diversas funcionalidades que podem ser utilizadas no ambiente educacional, seja para
impressão de provas, apostilas ou documentos. Outras soluções apresentadas serão a de digitalização
com o scanner WorkForce DS-770, uma ótima opção para gestão eletrônica de documentos, e a
impressora térmica TM-m30, uma solução superior para impressão de recibos utilizados em
lanchonetes, senhas de atendimento e protocolos utilizados em bibliotecas.
“A educação e a tecnologia são dois fatores essenciais para a evolução da sociedade. E a Epson, ao
criar soluções que conectam estes dois fatores de transformação social, cria novas possibilidades de
ensino e aprendizado. Estamos levando algumas linhas de produtos que, mais uma vez, evidenciarão
a capacidade que temos de auxiliar no desenvolvimento do setor educacional”, encerrou Gonçalves.
Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao
conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de
precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em
jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições
para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera
em todo o mundo vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você também pode se conectar
com
a
Epson
do
Brasil
no
Facebook
(facebook.com/EpsonDoBrasil),
Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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