
Grootformaatprinters voor hoge volumes



Als u op zoek bent naar een snelle, professionele
kleurenprinter voor interne afdrukopdrachten, bent 
u bij Epson aan het juiste adres. Wij hebben onze
geavanceerde Epson UltraChromeTM-inkttechnologie
gecombineerd met de allernieuwste afdruktechnologieën,
zodat u over al het nodige beschikt en nog meer.

Onze nieuwe grootformaatprinters, de Epson
Stylus Pro 4400, de Epson Stylus Pro 7400
en Epson Stylus Pro 9400, maken gebruik
van een Epson UltraChromeTM-inktset met 
vier kleuren voor een hoge afdruksnelheid en
kwaliteit met een ongeëvenaarde flexibiliteit,
betrouwbaarheid en herhaalbaarheid. Met zijn
ondersteuning voor een ruim assortiment van
media, van A2 tot A0+, is deze Epson Stylus
Pro-reeks ideaal voor diverse toepassingen,
van winkelmaterialen en 2D/3D CAD-
tekeningen tot gedetailleerde GIS-kaarten 
en architecturale ontwerpen. En dankzij het
gebruiksgemak van deze nieuwe reeks hoeft
u nu ook geen expert meer te zijn om het
beste uit uw printer te halen met minimale
inspanningen en tegen lage bedrijfskosten.

Afdruk na afdruk professionele resultaten
op zowel matte als glanzende media tot
A0+-formaat

Indrukwekkende combinatie van snelheid en
kwaliteit met de unieke Epson Micro PiezoTM-
en Epson Ultra Micro DotTM-afdruktechnologie



Ontworpen voor snelheid en kwaliteit
Met het geavanceerde Epson Micro
PiezoTM- en Epson Ultra Micro DotTM-
afdruksysteem en de unieke Variable-
Sized Droplet Technology bent u keer op
keer verzekerd van snelle, professionele
resultaten. Met de indrukwekkende
resolutie van 1.440 x 720 dpi
reproduceert u zelfs de kleinste 
details uiterst nauwkeurig. 

De Epson UltraChromeTM-vierkleuren-
inktset met een breed kleurenspectrum
biedt een uitstekende kleurenreproductie
waarmee uw afbeeldingen tot 
leven komen met heldere en 
natuurlijke kleuren. Dankzij de
duurzaamheidseigenschappen van 
de Epson UltraChrome-inktset krijgt u
indrukwekkende resultaten die een leven
lang meegaan op nagenoeg alle matte en
ook een aantal glanzende media. 

We beseffen maar al te goed dat 
alleen kwaliteit niet volstaat. Het 
is net zo belangrijk dat u voor uw 
interne afdrukbehoeften over een
hoogproductieve oplossing beschikt 
die gebruiksvriendelijk is en u nooit
teleurstelt. Met de Epson Stylus Pro-
reeks rendeert uw investering meteen en
verlaagt u uw dagelijkse afdrukkosten.

Ontworpen op uw maat 
Bedrijven hebben behoefte aan
afdrukoplossingen die snel, flexibel en
betrouwbaar zijn zonder dat voortdurend
moet worden toegezien op de correcte
werking ervan. De inktpatronen met hoge
capaciteit garanderen een continue
werking, zodat u uw productiviteit kunt
verhogen en de concurrentie altijd een
stap voor kunt blijven. 

Voor CAD- en GIS-gebruikers zijn
betrouwbare en nauwkeurige kleuren
essentieel. Met de Epson Stylus Pro-reeks
produceert u dan ook hoogkwalitatieve
twee- en driedimensionale visualisaties,
weergaven en presentaties op tal van
media, zelfs op panelen met een dikte 
van 1,5 mm. En voor gedetailleerde
lijntekeningen is de beeldkwaliteit van 
de Epson Stylus Pro-reeks haast niet 
te evenaren. 

Zelfs voor veeleisende toepassingen,
zoals schermafdrukken, drukt u met de
Epson Stylus Pro-reeks met maar liefst
150 lpi af op geschikte transparante
media, zodat u perfecte zwartwitmakers
krijgt.

* Zie de testvoorwaarden op www.epson.com.

Verbluffende resultaten
met een lichtechtheid
van meer dan 75 jaar*
(binnenshuis)

Uitstekende, fotorealistische kleurenafdrukken
die tot leven komen met de Epson
UltraChromeTM-vierkleureninktset

EXHIBITION
01-12-04 -  31-05-05



Heldere kleuren en een nauwkeurige beeldkwaliteit
met een afdrukresolutie van 1.440 dpi en met
de Epson Ultra Micro DotTM-technologie voor
inktdruppels van 4pl

Druk af op tal van veelgebruikte mediaformaten,
waaronder DIN-formaten.

Behoud de volledige controle over uw afdrukken op 
groot formaat met de 44-inch Epson Stylus Pro 9400 
en de 24-inch Epson Stylus Pro 7400. Met hun hoge
productiviteit en de hoge kwaliteit die u gewoon bent 
van Epson-technologie, zijn ze ideaal voor gebruik in
toepassingen voor winkelmaterialen, CAD-ontwerpen, 
GIS-kaarten zelfs het maken van maskers. Steeds opnieuw
kunt u vertrouwen op resultaten met een professionele
kwaliteit op tal van media dankzij het Epson UltraChromeTM-
inktsysteem en de dubbele CMYK-inktconfiguratie.

Epson Stylus Pro 9400 (breedte van 44 inch)

Matzwart
Matzwart
Magenta
Magenta



Intuïtief bedieningspaneel 
voor eenvoudige bediening

Snelle en betrouwbare inktresultaten
dankzij de cassettes met drukregeling 
en dubbele CMYK-inktconfiguratie

Belangrijkste voordelen 
• Levendige kleuren met de 

Epson UltraChromeTM-
vierkleureninkttechnologie

• Uiterst betrouwbare inktresultaten
dankzij inktpatronen met drukregeling

• Hoge kwaliteit en snelheid met de
dubbele CMYK-inktconfiguratie

• Flexibel mediabeheer tot A0 
(Epson Stylus Pro 9400) of A1 
(Epson Stylus Pro 7400) met
handmatige invoer en papierrol

• Afdrukken met een lichtechtheid van
maar liefst 75 jaar* (binnenshuis) 

• Lage kosten per pagina met de
efficiënte Epson Variable-Sized 
Droplet Technology

• Uiterst veelzijdig, flexibel en eenvoudig
in gebruik

• Maak consistente afdrukken met een
hoge kwaliteit op een breed scala van
matte media

• Eenvoudige aansluiting op USB 2.0- 
en IEEE 1394 (FireWire)-poorten
(netwerkkaart optioneel)

Epson Stylus Pro 7400 (breedte van 24 inch)

* Zie de testvoorwaarden op www.epson.com.

Geel
Geel
Cyaan
Cyaan

Uw afbeeldingen zullen een leven lang
meegaan dankzij de Epson UltraChromeTM-
inkten met een lichtechtheid van maar
liefst 75 jaar* (binnenshuis)



Voor al uw afdrukken van winkelmaterialen en CAD-
tekeningen die betrouwbaarheid en hoogkwalitatieve kleuren
vereisen, is de geavanceerde Epson Stylus Pro 4400 met
zijn kleine footprint de ideale oplossing. Hij biedt u de
flexibiliteit die onontbeerlijk is voor consistente en
professionele resultaten, van gedetailleerde lijntekeningen
tot presentaties met levendige kleuren op tal van media, 
tot op A2-formaat en zelfs op panelen met een dikte van 
1,5 mm. De Epson Stylus Pro 4400 is eenvoudig in gebruik,
heeft een robuust desktopdesign en zal uw afdrukkosten
verlagen dankzij de verrassend lage totale kosten.

Met Epson Ultra Micro DotTM en de Epson
Variable-Sized Droplet Technology ziet elke
afbeelding er perfect uit, tot in de kleinste
details

Druk 's nachts of zonder toezicht af
dankzij de inktpatronen met hoge
capaciteit

Matzwart
Cyaan

Magenta
Geel



Belangrijkste voordelen
• Consistente, professionele kwaliteit

dankzij de Epson Micro PiezoTM-
afdruktechnologie

• Levendige, consistente kleuren 
met de Epson UltraChromeTM-
vierkleureninktset

• Hoge afdrukkwaliteit op A2-formaat
met een printer van desktopformaat

• Flexibele keuze uit media, met
automatische of handmatige 
invoer en papierrol

• Afbeeldingen blijven meer dan 75 jaar*
lichtecht

• Aanzienlijke kostenbesparing dankzij
de lage totale kosten

• Krachtige combinatie van snelheid 
en kwaliteit

• Geschikt voor Mac en pc met 
USB 2.0- en IEEE 1394 (FireWire)-
aansluitmogelijkheden en optionele
Type B Ethernet-interface

Probleemloze bediening met intuïtief
bedieningspaneel

Hoge afdrukresultaten gegarandeerd
met de indrukwekkende resolutie van
1.440 x 720 dpi van de Epson Micro
PiezoTM-technologie

* Zie de testvoorwaarden op www.epson.com.
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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




