SETOR
EDUCACIONAL

SOLUÇÕES PARA CADA NECESSIDADE

PROJETOS
EDUCACIONAIS

SOLUÇÕES QUE TRANSFORMARÃO
A MANEIRA DE ENSINAR E APRENDER
Os ambientes modernos de instituições de ensino exigem soluções com tecnologias fáceis de usar, que promovam a
participação e colaboração com custos reduzidos. As soluções tecnológicas da Epson para educação permitem
melhorar as experiências em colégios, universidades, escritórios ou em sala de aula - por sermos uma empresa líder
em tecnologias na indústria.
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COORDENAÇÃO
E SECRETARIA

AUDITÓRIOS
E TEATROS

SALAS DE AULA
E LANCHONETES
Soluções de atendimento
ao cliente de última
geração
A TM-T88V é uma impressora térmica
ideal para o ponto de venda de uma
lanchonete por contar com impressão de
alta velocidade e economia de papel.
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Projetores interativos
BrightLink®
O projetor interativo BrightLink® permite
iniciar suas anotações de forma simples
e fácil através da tecnologia touch.
Trabalhe diretamente sobre a projeção
com participantes na sala de aula,
usando recursos através da rede, além de
capturar, salvar, e imprimir seus
conteúdos sem utilizar o PC.
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Impressão móvel
no ponto de venda
A TM-P20 é uma impressora térmica e
portátil para um ponto de venda como o
de uma lanchonete. As impressoras
portáteis MobilinkTM permitem agilizar os
tempos de pedidos, gerando assim maior
rentabilidade e melhorando o serviço e
experiência do cliente. São duráveis,
oferecem o melhor tempo de utilização
da bateria em sua categoria, além de
funções como a de economia de papel.

L
AU
DE

A

3

2

3

COORDENAÇÃO
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Impressoras e multifuncionais
WorkForce® Pro e
WorkForce® Enterprise
Com as impressoras WorkForce®
Enterprise é possível imprimir documentos
e relatórios rapidamente. É a solução para
os departamentos administrativos.

Impressoras de
grande formato
Produzem impressões de alta qualidade e
com velocidade. Otimize o rendimento
em ambientes de produção de cartazes,
gráficos, CAD e GIS.

Scanners de documentos
e fotografias
Digitalize documentos e envie-os para a
nuvem para acessá-los a qualquer
momento. Digitalize fotos, livros e
documentos impressos em alta resolução.
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EcoTank®, impressão
sem cartuchos
O sistema tanque de tinta proporciona
baixíssimo custo de impressão, com um
rendimento de até 7.500 impressões em
preto e 6.000 coloridas1, além da
economia de até 90% em comparação
com cartuchos2.

Impressora para validar
e receber pagamentos
A TM-H6000V é uma impressora de alto
rendimento com rápida impressão de
recibos e validação imediata de cheques.
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Digitalizador de cheques
O scanner TM-S9000 permite digitalizar
cheques ou documentos frente e verso,
com apenas uma passada; incluindo seus
códigos de MICR. Permite digitalizar
documentos com a medida de um cartão
de crédito e impressão de documentos
em um rolo de 80 milímetros.
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Projetores para
a Sala Multimídia
Melhore ainda mais as salas multimídia
com projetores luminosos e econômicos,
que contam com sistema de configuração
rápido e fácil. A Epson possui diversas
propostas de projeção que se adaptam às
diferentes necessidades dos usuários.
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Maior precisão nos
pedidos resultam em
clientes mais satisfeitos
As impressoras Mobilink® oferecem
soluções inteligentes com sua tecnologia
inovadora. E com seu servidor web
integrado e tecnologia ePOS, oferecem
maior flexibilidade, personalização e uma
melhor experiência ao cliente.
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Projetores laser
para grandes ambientes
Os projetores para grandes ambientes
combinam a fonte de luz laser de alta
potência de brilho e a tecnologia 3LCD,
que praticamente não requerem
manutenção, permitindo obter grandes
projeções, com imagens incríveis e de
qualidade superior.
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POR QUE ESCOLHER A EPSON?
As empresas de sucesso sabem que os investimentos inteligentes em tecnologia geram resultados
concretos. A Epson é fornecedora líder em soluções tecnológicas para a gestão de documentos, colaboração,
transações de clientes e impressão corporativa.
Nossos parceiros preferem a Epson por nosso compromisso com:
• Soluções que geram rendimento
• Pesquisa e desenvolvimento avançados
• Valor, serviço e suporte de primeira linha
• Práticas de fabricação sustentáveis

As ferramentas ideais para os professores
Tecnologia avançada, versátil, móvel, fácil de usar e que evita preocupação aos professores para que se
concentrem mais em seus alunos.

Soluções que se adaptam aos orçamentos
Produtos que oferecem excelente valor, fácil integração e confiabilidade sólida que ajudam as
escolas a alcançar os melhores resultados.

Confiabilidade que você pode contar
Seja parceiro da Epson e receba soluções tecnológicas inovadoras com respaldo de um serviço e suporte
de primeira linha.

Compromisso com o meio ambiente
Criamos produtos confiáveis, recicláveis, que oferecem economia de energia e eficiência, assumindo um
compromisso e um cuidado com o meio ambiente

1- Os rendimentos das bolsas de tinta estão baseados em testes de acordo com os padrões ISO/IEC 24711 com metodologia Epson de impressão contínua em modo pré-determinado. O rendimento das bolsas de tinta varia consideravelmente de acordo
com as imagens impressas, os ajustes de impressão, a temperatura e a umidade. O rendimento pode ser menor quando se imprime com pouca frequência ou usando predominantemente uma cor específica. Todas as cores de tinta são utilizadas para a
impressão e manutenção da impressora, e todas as cores devem estar instaladas para a impressão. Para maior qualidade de impressão, parte da tinta das bolsas de tinta inclusas é utilizada para a inicialização da impressora, ficando uma quantidade variável
de tinta nas bolsas depois que se ativa o sinal de “trocar bolsa de tinta”. 2- A economia é calculada com base na comparação entre a compra de garrafas de tinta de substituição e a compra de cartuchos que alcancem o mesmo rendimento em páginas,
utilizando os preços na internet dos principais fabricantes e seus rendimentos fornecidos para impressoras jato de tinta vendidas na América Latina com características similares e preços de $150 USD ou menos, de acordo com fontes de dados da indústria
a partir de julho de 2016, nos últimos 12 meses. Para mais informações, acesse epson.com.br/infocartucho

Saiba como nossos produtos podem fortalecer sua instituição.
acesse epson.com.br/produtos-educacao

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

