Epson renova o apoio com sua tecnologia à Mercedes-AMG
Petronas Motorsport
Mais de 150 produtos da empresa japonesa são usados nos diferentes
departamentos dos atuais campeões mundiais de Fórmula 1
América Latina, 13 de setembro de 2018 – A Epson, líder mundial em impressão e
imagem digital, anuncia que renovou sua parceria com Mercedes-AMG Petronas
Motorsport. Esta aliança tecnológica visa a atingir os objetivos das empresas através da
inovação, liderança global e criação de produtos de alta qualidade, que sempre superam
as expectativas.
Desse modo, as tecnologias de produtos Epson como impressoras jato de tinta,
scanners, projetores 3LCD e dispositivos portáteis continuarão oferecendo desempenho
de excelência na comunicação de pilotos, engenheiros e membros da escuderia.
O processo de desenvolvimento dos carros Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ é
fundamental para garantir máximo rendimento nas pistas. E, para obter uma alta
definição dos desenhos feitos pelos profissionais, a impressão do projeto CAD é feita
em uma Epson SureColor T5200.
"As cores e as linhas precisas impressas pela Epson SureColor T5200 permitem que o
projeto seja facilmente compreendido, o que contribui para o desenvolvimento dos
automóveis pelos engenheiros”, explica Matt Harris, chefe de tecnologia da informação
da Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Já a linha de multifuncionais WorkForce Pro possibilita a todos os departamentos, da
fábrica às pistas, o uso das mesmas impressoras para simplificar, padronizar e
aumentar a produtividade. "Com nossas impressoras anteriores, tínhamos que verificar
a manutenção e desempenho do equipamento antes de cada corrida, e quando
substituímos as impressoras a laser pelas impressoras jato de tinta Epson, obtivemos
melhor qualidade de impressão e podemos usá-las assim que desembarcamos em cada
destino!", conta Matt Harris.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de
produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até
projetores 3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e
superar as expectativas dos clientes no campo da impressão jato de tinta, comunicações visuais,
dispositivos móveis e robótica.

Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de
76 mil pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas
ao meio ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se
conectar com a Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsondoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsondoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsondoBrasil).
Mais informações: www.epson.com.br

Grupo CDI Comunicação e Marketing
Juliana Fernandes
juliana.fernandes@cdicom.com.br
Tel: (11) 3817-7984
William Maia
william.maia@cdicom.com.br
Tel: (11) 3817-7968
Everton Vasconcelos
everton@cdicom.com.br
Tel: (11) 3817-7947

