WorkForce Pro-inkjetprintersortiment til erhvervsbrug

FREMSTILLET TIL
VIRKSOMHEDEN

SÆT SKUB I FORRETNINGERNE
MED INKJETPRINTERE TIL
ERHVERVSBRUG
Nu skal du ikke længere vente på at få højere kvalitet og en mere pålidelig udskrivningsløsning til din virksomhed sæt skub i forretningerne med WorkForce Pro-inkjetprintersortiment til erhvervsbrug. Hos Epson har vi optimeret
vores unikke printhovedteknologi til erhvervsbrug. Inkjet har traditionelt været anset for velegnet til hjemmebrug,
men effektiviteten, enkelheden og økonomien bag inkjetudskrivning giver rent faktisk erhvervslivet en række fordele
sammenlignet med laserprodukter.
Simpel mekanisme/kompleks mekanisme
Det simple grundprincip bag inkjetprintere er ‘frigivelsen’ af blæk fra printhovedet
til papiret. Laserudskrivning er derimod en flertrinsproces, der omfatter opladning,
eksponering, udvikling, overførsel og fiksering. Derfor består laserprintere af
forskellige indbyrdes afhængige dele i en kompleks mekanisme.

Bruger ingen varme/bruger varme
Epsons inkjetprintere har piezosystem, der bruger præcist kontrolleret mekanisk tryk
til frigivelse af blæk. I laserprintere kræves opvarmning til høj temperatur for at fiksere
toner på papir.

Ingen kontakt med papir/kontakt med papir
Inkjetprintere frigiver flydende blæk og kræver ingen kontakt mellem printhoved og
papir. I laserprintere overføres pulverblæk (toner), som sidder på fotoreceptortromlen,
ved at komme i kontakt med papiret.

Flydende blæk/pulverblæk (toner)
Inkjetprintere bruger flydende blæk til udskrivning. Blækdråberne frigives direkte
på papirets overflade. Den toner, der bruges i laserprintere, er pulverblæk. For at
forhindre pulveret i at rive sig løs fra papiret efter overførslen anvendes varme og tryk
til at fiksere det.

Inkjetprinter til erhvervsbrug
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Laser

MINDRE VEDLIGEHOLDELSE,
MINDRE NEDETID
Første
overførselsenhed
Vedligeholdelseskasse

Anden overførselsenhed Udviklingsenhed

Blækpatroner
Fikseringsenhed

Papiropsamlingsruller

Laserprinter fra konkurrent

Papiropsamlingsruller

Fotoreceptor x 4 farver

Beholder til spildtoner

Tonerpatron × 4 farver

Forskellen ved inkjetprinter til erhvervsbrug

Laserprintere

Inkjetprintere har kun tre dele, der kræver regelmæssig udskiftning:
blækpatroner, vedligeholdelseskasse og papiropsamlingsruller*. De
kan udskiftes hurtigt, så printervedligeholdelsestiden og besværet
mindskes, og kontorets nedetid minimeres.

På grund af flertrinsmekanismen i lasereprinterens udskrivningsproces
er det ikke alene nødvendigt at udskifte tonerpatroner men
også fotoreceptoren, udviklingsenheden, overførselsenheden
og fikseringsenhederne. Da udskiftningsintervallerne for disse
komponenter desuden varierer, skal vedligeholdelse udføres ofte.

* WorkForce Pro WF-8500-serien, WF-8000-serien og WF-6000-serien

Holdbarhed, pålidelighed og hastighed holder hjulene i gang
Epson bliver ved med at forbedre sit inkjetprintersortiment til erhvervsbrug for at imødekomme nye behov.

Mekanisme for papirseparation

Mindre papirstøv

Undgå tørt blæk

Til overførsel fra kassette til papirgang
er en hoppertypekassette og et
separationsrullesystem kombineret for at
øge nøjagtigheden af papirindføringen og
reducere omfanget af dobbeltfødninger.

Der bruges metalmateriale til pladen under
papiret, mens der udskrives. Det eliminerer
statisk elektricitet og forhindrer papirstøv i at
tilstoppe dyserne.

Ved at udskifte materialerne inde i
printhovedet og blæksystemet og benytte
en antifordampningsmekanisme bliver
blækindtørring i printhovedet reduceret.

Dobbelte udbakkeruller

Printhoveder og vognbevægelse

Særdeles holdbare dele og struktur

Med de dobbelte udbakkeruller er der
mindre risiko for papirstop. Der er installeret
separate motorer til papirfødning og
udbakke, hvilket mindsker afstanden mellem
udskrevne ark og sikrer hurtig udskrivning.

Med piezosystemet påvirkes
printhovedet ikke af friktion og varme.
Da piezoelementerne er keramiske, er
de særdeles holdbare og kan bruges
halvpermanent. Med den kraftige motor til at
drive den vogn, som bevæger printhovedet,
opnås høje udskrivningshastigheder.

Den stærke metalramme maksimerer
ydeevnen af printhovedets, vognens
og papirfødningens komponenter.
Papirfødningsrullen, som er integreret
i papirfødningsmekanismen, er fremstillet
af slidstærkt materiale.
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LAVT STRØMFORBRUG,
LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Da inkjetprintere ikke benytter varme i udskrivningsprocessen, bruger de mindre strøm end lasereprintere, hvilket
reducerer driftsomkostningerne.

Inkjetprinter til
erhvervsbrug

Laser

Ca.

92
lavere

WorkForce Pro WF-8500-serien

Strømforbrug

Strømforbrug

3,2

41,9

kWh

kWh
Konkurrents laserprinter

Sammenligning af strømforbrug
Strømforbrug ved 5 minutters udskrivning
Udskrivningsmønster: ISO24734-mønster
Testdata er fra laboratorietest bestilt af Epson og udført af Buyers Laboratory LLC (BLI)

Forskellen ved inkjetprinter til
erhvervsbrug
Det energibesparende design, som skyldes Epsons
piezoprinthoveder, genererer ingen varme. Vores
inkjetprintere er derfor med til at begrænse de skjulte
energiudgifter og miljøbelastningen i den daglige
kontordrift.

Laserprintere
Under udskrivningsprocessen bruger laserprintere
en masse strøm i opvarmning og fikseringstoner.
Når driften skal genoptages fra standbytilstand skal
fikseringsenheden opvarmes til driftstemperatur.
På kontorer, der foretager periodisk udskrivning af
mange småjobs, medfører gentagen opvarmning
fra standbytilstand et større strømforbrug.

Sammenligning af samlet årligt strømforbrug
Strømforbrug
(Wt)
150
120
100
80
60
40
20
0

Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF

Konkurrent Alaserprinter

Konkurrent Blaserprinter

Konkurrent Claserprinter

Enheder blev testet i standardtilstand og med BLI’s egen standardenergi
testmetoder for forbrug
Energiforbrug på hverdag = 2 × 4 timers BLI-energitest af udskrevet arbejdsbyrde + 16 timers dvale
Energiforbrug i weekend = 48 timers dvale
BLI-arbejdsbyrde i testmønster (sendt 6 gange i periode på 4 timer): omfatter .doc, .xls, .ppt, .pdf,
.html og Outlook-total på 19 sider i simplex og duplex
Testdata er fra laboratorietest bestilt af Epson og udført af Buyers Laboratory LLC (BLI)
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HURTIG UDSKRIVNING
AF FØRSTE SIDE
Forskellen ved inkjetprinter til erhvervsbrug
Med Epsons piezoteknologi er der intet behov for at forvarme fikseringsenheden, så opvarmningstid kan undgås. Derfor kan
driften genoptages hurtigere fra standby med hurtig udskrivning af det første ark.
Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF
(24 billeder pr. minut)

Første side
Første sæt

Konkurrent A-laserprinter

WorkForce Pro
WF-8590DWF

11,10

sek.

Konkurrent B-laserprinter
Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF
Konkurrent
C-laserprinter
(24 billeder
pr. minut)

Første side
Første sæt

60 Tid
(sek.)
Målemetode: Tid, det har taget at udskrive og levere den første side og
Konkurrent B-laserprinter
det første sæt efter 5 minutters dvale
Anvendt dokument: ISO 24734 (PDF-fil)
Antal sider: 4
Konkurrent C-laserprinter
Testdata er fra laboratorietest bestilt af Epson og udført af Buyers
Laboratory LLC (BLI)
0
10
20
30
40
50
60 Tid
(sek.)
Målemetode: Tid, det har taget at udskrive og levere den første side og
Da laserprintere bruger varme til at fiksere toner på papir, skal de bruge opvarmningstid
til at
akkumulere
varme i fikseringsenheden,
det første sæt
efter
5 minutters dvale
24734 (PDF-fil)
når de tændes. Og da laserprintere desuden behandler billeddata i sideenheder, Anvendt
kan
dedokument:
ikke gåISOi gang
med at udskrive, før en side
1
Antal
arbejds- sider: 4
Billedbehandling
gang
Inkjetprinter
til Testdata
med data er blevet behandlet. Derfor går der længere tid, fra et dokument
sendes
til udskrivning,
og tilbestilt
detafførste
ark
udskrives.
Hurtig
udskrivning
er
fra laboratorietest
Epson og
udført
af Buyers
1
af første side
arbejdsLLC (BLI) Udskrivning
erhvervsbrug Laboratory
gang
Konkurrent A-laserprinter
0
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Laserprintere

START

Konkurrents laserprinter

20,05

Laser
Inkjetprinter til
erhvervsbrug

SLUT

Billedbehandling (1 side)
1
arbejdsgang

Billedbehandling
1
arbejdsgang

START
SENDT UDSKRIFTSJOB

sek.

Laser

Udskrivning (1 side)

Hurtig udskrivning
af første side

Udskrivning
START
SLUT

SLUT

Kun til illustration

Billedbehandling (1 side)
Udskrivning (1 side)
START
SENDT UDSKRIFTSJOB

SLUT
Kun til illustration

KOMPATIBILITET MED
DIVERSE MEDIER
Med fleksible muligheder for at udskrive på et bredt udvalg af papirtyper kan inkjetprintere til erhvervsbrug understøtte mange forskellige
forretningsbehov.

Forskellen ved inkjetprinter
til erhvervsbrug

Da blækket frigives direkte på papiret, er det også
muligt at udskrive på specialmedier, herunder
varmefølsom film og tykt karton. Da Epsons
inkjetprintere til erhvervsbrug desuden anvender
uopløselig og markørresistent pigmentbaseret blæk til
alle farver, kan de bruges til udskrivning af vandtætte
mærkater og reklamer på blankt papir.

Laserprintere
I laserprintere bliver den toner, der fastgøres til
fotoreceptoren af statisk elektricitet, fikseret på
papir af varme og tryk. Derfor bliver papir nogen
gange krøllet og krummet under fikseringen.

Inkjetprinter til erhvervsbrug

Laser

5

HVAD ER PRECISIONCORETEKNOLOGI?
PrecisionCore-teknologi, som giver høj holdbarhed, pålidelighed, kvalitet og hastighed, bruges til industriel
og kommerciel udskrivning, herunder hurtig industriel mærkatudskrivning og beklædningsprintere.
PrecisionCore MicroTFP-udskrivningschip

Hastighed og billedkvalitet

PrecisionCore MicroTFP-udskrivningschip er kerneelementet
i PrecisionCore. Ved at opnå større præcision og mindre størrelse
i Epsons unikke, tynde filmpiezo-teknologi (TFP), der traditionelt har
været anvendt i store kommercielle printere, er den grundlæggende
ydeevne af dette printhovedmodul blevet markant forbedret, så
mange flere anvendelsesområder er mulige. Udskrivningschip er
arrangeret optimalt, så vores inkjetprinthoveder til erhvervsbrug
kan præstere høj udskrivningshastighed og fremragende
udskrivningskvalitet.

I PrecisionCore-printhoveder er antallet af dyser pr. række øget ved
at udvide hovedet fra den traditionelle 1" til 1,33" og fordobling af
dysetætheden. Det ikke alene udvider udskriftsområdet i en enkelt
udskrivning (arbejdsgang) og øger udskrivningshastigheden. Det
giver også høj billedkvalitet på 600 dpi i en enkelt arbejdsgang
i både sort-hvid- og farveudskrivning. Derfor kan du fremstille
bløde bogstav- og stregkanter selv ved udskrivningshastigheder
af 20 billeder pr. minut eller derover, så du både får den hastighed
og billedkvalitet, der kræves på kontorprintere.

Linjelængde af dyse: 1,33" (33,8 mm)
dyser pr. linje: 400 (400 × 2 rækker)

Udskriftsprøve (12-punkt)
fra laserprinter

Traditionelt printhoved
PrecisionCore-printhoved
med 150 dyser pr. tomme med 300 dyser pr. tomme

Traditionelt printhoved

Udskriftsprøve (12 punkt)
fra PrecisionCore-inkjet

PrecisionCore-printhoved

PrecisionCore MicroTFP-udskrivningschip

Udvidelse af potentialet
Takket være det skalerbare, modulopbyggede design af
PrecisionCore-teknologi kan de samme printchips bruges til
fleksibel konfiguration af forskellige printhovder, lige fra linjehoveder
til industrielle presser til printhoveder til bordprintere på kontoret.
Epson tilstræber at udvide PrecisionCore-teknologien yderligere
som en platform til inkjetteknologi og introducere den bredt på
nye markeder.

Printhoveder til inkjetprintere til erhvervsbrug

Linjehoved til industrielle inkjetprintere
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FORDELENE VED INKJET –
AFPRØVET OG TESTET
Resultaterne af test udført af uafhængige brancheeksperter, Buyers Laboratory Inc. (BLI)*6, har gjort det muligt
for os at identificere følgende fordele ved vores topmoderne inkjetsortiment i forhold til vores laserkonkurrenter:

Spar tid

Økonomisk

Hvorfor spilde dyrebar arbejdstid med at vente på
udskrivning af dokumenter?

Hvorfor skal professionel udskrivning i høj
kvalitet være dyrere?

WorkForce Pro-inkjetprintere til erhvervsbrug er op til tre en
halv gange hurtigere end laserprintere og farvekopimaskiner
uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Med WorkForce Pro A4-inkjetprintere til erhvervsbrug
nyder du godt af op til 50 % lavere omkostning pr. side end
konkurrerende farvelaserprintere med blækpatron med stor
kapacitet, og vores A3-sortiment giver dig lave samlede
ejeromkostninger.

Miljøfunktioner

Mindre vedligeholdelse

Hvorfor ikke satse på grønnere udskrivning?

Hvorfor skulle din printer ikke kørelige
så glat som dine forretninger?

Da inkjetprintere ikke benytter varme i udskrivningsprocessen,
bruger de mindre strøm end lasereprintere, hvilket reducerer
driftsomkostningerne. Med op til 96 % lavere energiforbrug
og 94 % mindre spild taler resultaterne for sig selv.

Øg din virksomheds produktivitet med færre serviceeftersyn,
færre fejlfødninger og lavere tidsforbrug på udskiftning af
forbrugsstoffer. Vores printere reducerer nedetiden med
op til totredjedele i forhold til laserprintere.

Fremstillet til virksomheder
Hvorfor vælge en printer, der ikke passer
til dine forretningsbehov?
I uafhængige tests rangerer Epsons inkjetprintere til
erhvervsbrug højt på områder som pålidelighed, nem
netværksinstallation og brugervenlighed, der giver
problemfri integration i dit forretningsmiljø.
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ØG PRODUKTIVITETEN,
REDUCER SPILD

Små til mellemstore arbejdsgrupper - farveprintere
Små kontorer kan regne med, at WorkForce Pro-printere til erhvervsbrug giver pålidelighed, tilslutningsmuligheder
og fleksibilitet, der øger produktiviteten. Spar penge med en lav pris pr. side og et lavt energiforbrug og få stadig
fordel af A4- og A3-udskrivning i høj kvalitet.

Økonomisk

Miljøvenlig

OP TIL

OP TIL

50

%

LAVERE PRIS
PR. SIDE*1

Udskriv mere med blækpatroner
med stor kapacitet
(Gælder kun for A4-modeller)

8

95

Hurtigere

%

LAVERE
ENERGIFORBRUG*6
Lavt strømforbrug og færre dele,
der skal udskiftes
(Gælder kun for WF-5620DWF.
Alle andre modeller bruger op
til 80 % mindre strøm)

HURTIGERE END EN
LASER PÅ TYPISKE JOB*1

Ingen opvarmningstid

WorkForce Pro WF-5620DWF
Nøglehardware og tilslutningsfunktioner
– A4 farve 4-i-1
– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
– ISO-udskrivningshastighed 20 sider pr. minut
– Kapacitet på op til 580 ark
– Automatisk duplex
– 8,8 cm farvetouchskærm

20

A4 farve 4-i-1

ppm*

Den viste model er WF-5620DWF

Udskriver
op til 34 sider
pr. minut

Kapacitet på
op til 580 ark

Automatisk
duplex

8,8 cm
farvetouchskærm

Anbefalede løsninger*
Epson Email
Print
Epson iPrint

WorkForce Pro WF-5110DW

WorkForce Pro WF-8010DW

WorkForce Pro WF-8510DWF

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

– A4-farveprinter

– A3+ farveprinter

– A3+ farve 4-i-1

– Udskriver op til 34 sider pr. minut

1

–	ISO-udskrivningshastighed 20 sider
pr. minut

– Udskriver op til 34 sider pr. minut

1

–	ISO-udskrivningshastighed 24 sider
pr. minut

– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
–	ISO-udskrivningshastighed 24 sider
pr. minut

– Kapacitet på op til 580 ark

– Kapacitet på op til 1.831 ark

– Kapacitet på op til 1.831 ark

– Automatisk duplex

– Automatisk duplex

– Automatisk duplex

– 5,6 cm sort-hvid LCD

– 5,6 cm sort-hvid LCD

– 12,7 cm farvetouchskærm

Anbefalede løsninger*

Anbefalede løsninger*

Anbefalede løsninger*

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

–
–
–
–

* Løsningerne er anbefalet til din arbejdsgruppes størrelse.
Tjek specifikationstabellerne for fuld kompatibilitet.

Epson Email Print
Epson iPrint
AirPrint
Document Capture Pro
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HØJ FUNKTIONALITET,
AVANCERET INTEGRATION

Mellemstore til store arbejdsgrupper - farveprintere
Mellemstore til store virksomheder kan drage fordel af WorkForce Pro A4-farvemodellernes lave energiforbrug og
høje hastigheder af op til 34 sider pr. minut. Du kan anvende avancerede funktioner, som giver øget kompatibilitet
og forretningsintegration, f.eks. PDL-emuleringer og forbedrede sikkerhedsfunktioner.

Økonomisk

Miljøvenlig

OP TIL

OP TIL

50

%

LAVERE PRIS
PR. SIDE*1

Udskriv mere med blækpatroner
med stor kapacitet

10

80

Hurtigere

%

LAVERE
ENERGIFORBRUG*1
Lavere energiforbrug end
konkurrerende farvelaserprintere

HURTIGERE END EN
LASER PÅ TYPISKE JOB*1
Udskrivningshastighed på op til 34 sider
pr. minut eller ISO-udskrivningshastighed
på 24 sider pr. minut i sort-hvid/farve

WorkForce Pro WF-6590DWF
Nøglehardware og tilslutningsfunktioner
– A4 farve 4-i-1
– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
– ISO-udskrivningshastighed 24 sider pr. minut
– Kapacitet på op til 1,581 ark
– Automatisk duplex
– 10,9 cm farvetouchskærm
20

A4 farve 4-i-1

ppm*

1,581

Udskriver
op til 34 sider
pr. minut
Automatisk
duplex

10.9cm

Kapacitet på
op til 1,581 ark
10,9 cm
farvetouchskærm

Anbefalede løsninger*

Den viste model er WF-6590DWF

Email Print for
Enterprise

Epson Device
Admin
(Nyhed! Styring af enhedsflåde)

NFC-tilknytning
(Nyhed! Tilslut og udskriv)

WorkForce Pro WF-5190DW

WorkForce Pro WF-5690DWF

WorkForce Pro WF-6090DW

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

– A4-farveprinter

– A4 farve 4-i-1

– A4-farveprinter

– Udskriver op til 34 sider pr. minut

1

– Udskriver op til 34 sider pr. minut

1

– Udskriver op til 34 sider pr. minut1

–	ISO-udskrivningshastighed 20 sider
pr. minut

–	ISO-udskrivningshastighed 20 sider
pr. minut

–	ISO-udskrivningshastighed 24 sider
pr. minut

– Kapacitet på op til 580 ark

– Kapacitet på op til 580 ark

– Kapacitet på op til 1.581 ark

–	Automatisk duplex

– Automatisk duplex

– Automatisk duplex

–	5,6 cm sort-hvid LCD

– 10,9 cm farvetouchskærm

–	5,6 cm sort-hvid LCD

Anbefalede løsninger*

Anbefalede løsninger*

Anbefalede løsninger*

– Email Print for Enterprise
– Epson Device Admin

– Email Print for Enterprise
– Epson Device Admin
– Document Capture Pro

– Email Print for Enterprise
– NFC-tilknytning
– Epson Device Admin

* Løsningerne er anbefalet til din arbejdsgruppes størrelse.
Tjek specifikationstabellerne for fuld kompatibilitet.
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ØKONOMISK PRINTER,
STØRRE EFFEKTIVITET

Mellemstore til store arbejdsgrupper - A3+ farveprintere
A3+ farveprintere er perfekte til virksomheder af enhver størrelse med Gigabit Ethernet-tilslutning, der er ideel til
virksomhedsintegration. Sammen med vores sortiment af løsninger som f.eks. Email Print for Enterprise kan du være
tilsluttet og produktiv hvor som helst. Dette sortiment er et ideelt alternativ, hvis du traditionelt har brugt laserprintere
og ønsker at skære omkostningerne ned, øge produktiviteten og reducere nedetiden, samtidig med at den
miljømæssige påvirkning mindskes.

Økonomisk

Miljøvenlig

OP TIL

LAVE SAMLEDE
EJEROMKOSTNINGER

96

Hurtigere

%

LAVERE
ENERGIFORBRUG*6
Lavere energiforbrug end
konkurrerende farvelaserprintere
(Gælder kun for WF-8590DWF.
Alle andre modeller bruger op til
80 % mindre strøm)
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HURTIGERE END EN
LASER PÅ TYPISKE JOB*1

Udskrivningshastighed på op til 34 sider
pr. minut eller ISO-udskrivningshastighed
på 24 sider pr. minut i sort-hvid/farve

WorkForce Pro WF-8590DWF
Nøglehardware og tilslutningsfunktioner
– A3+ farve 4-i-1
– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
– ISO-udskrivningshastighed 24 sider pr. minut
– Kapacitet på op til 1,831 ark
– Automatisk duplex
– 12,7 cm farvetouchskærm
A3+ farve 4-i-1

24

ppm

Udskriver
op til 34 sider
pr. minut
Automatisk
duplex

Den viste model er WF-8590DWF med 3 ekstra
kassetter og lavt kabinet.

1,831

Kapacitet på
op til 1,831 ark
12,7 cm
farvetouchskærm

12.7cm

Anbefalede løsninger*

Epson Device
Admin

Email Print for
Enterprise

(Nyhed! Styring af enhedsflåde)

WorkForce Pro WF-8090DW
Nøglehardware og tilslutningsfunktioner
– A3+ farveprinter
– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
– ISO-udskrivningshastighed 24 sider pr. minut
– Kapacitet på op til 1.831 ark
– Automatisk duplex
– 5,6 cm sort-hvid LCD
A3+ farve 4-i-1

24

ppm

Udskriver
op til 34 sider
pr. minut
Automatisk
duplex
Den viste model er WF-8090DW

* Løsningerne er anbefalet til din arbejdsgruppes størrelse.
Tjek specifikationstabellerne for fuld kompatibilitet.

1,831

Kapacitet på
op til 1.831 ark
5,6 cm sort-hvid
LCD

Anbefalede løsninger*
Email Print for
Enterprise

Epson Device
Admin
(Nyhed! Styring af enhedsflåde)

13

PRISVENLIG,
ENERGIVENLIG

Små til mellemstore arbejdsgrupper - sort-hvid-printere
Funktionsrige, A4 sort-hvide printere med duplexudskrivning, Ethernet-tilslutning og hurtige udskrivninger på op til
34 sider pr. minut (ISO-udskrivningshastighed af 20 sider pr. minut 3) er velegnede til små og mellemstore kontorer.
Reducer den miljømæssige påvirkning og øg produktiviteten med færre afbrydelser og lavere omkostninger.

Økonomisk

Miljøvenlig

OP TIL

LAVE SAMLEDE
EJEROMKOSTNINGER

14

80

Hurtigere

%

LAVERE
ENERGIFORBRUG*1
Lavere strømforbrug og færre
dele, der skal udskiftes

HURTIGERE END EN
LASER PÅ TYPISKE JOB*1
Ingen opvarmningstid

WorkForce Pro WF-M5690DWF
Nøglefunktioner
– A4 sort-hvid 4-i-1
– Udskriver op til 34 sider pr. minut1
– ISO-udskrivningshastighed 20 sider pr. minut
– Kapacitet på op til 580 ark
– Automatisk duplex
– 10,9 cm farvetouchskærm
A4 sort-hvid 4-i-1
(scan og fax i farve)

20

ppm*

Udskriver
op til 34 sider
pr. minut

WorkForce Pro Model WF-M5690DWF

Automatisk
duplex

Kapacitet på
op til 580 ark

10.9cm

10,9 cm
farvetouchskærm

Anbefalede løsninger*

Epson Email
Print

Epson iPrint

WorkForce Pro WF-M4095DN

WorkForce Pro WF-M5190DW

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

Nøglehardware og tilslutningsfunktioner

– A4-printer til sort-hvid

– A4-printer til sort-hvid

– Udskriver op til 26 sider pr. minut1

– Udskriver op til 34 sider pr. minut1

–	ISO-udskrivningshastighed 16 sider
pr. minut

–	ISO-udskrivningshastighed 20 sider
pr. minut

– Kapacitet på op til 580 ark

– Kapacitet på op til 580 ark

– Automatisk duplex

– Automatisk duplex

Anbefalede løsninger*

– 5,6 cm sort-hvid LCD

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

Anbefalede løsninger*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

* Løsningerne er anbefalet til din arbejdsgruppes størrelse.
Tjek specifikationstabellerne for fuld kompatibilitet.
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PROBLEMFRI INTEGRATION
I DIN VIRKSOMHED
Hver WorkForce Pro-inkjetprinter understøttes af vores stærke, intuitive softwareløsninger, så det et let at udskrive
dokumenter fra e-mails eller indlæse filer og straks dele dem. Tag kontrol over dine inkjetprintere til erhvervsbrug og
vær tilsluttet og produktiv hvor som helst med et bredt udvalg af løsninger, der kan opfylde dine forretningsbehov.

Email Print for Enterprise
Email Print for Enterprise giver mulighed for at sende dokumenter sikkert direkte
til printeren fra dit firmas e-mailadresse. Dette system, der kan fås til direkte
udskrivnings- og "pull"-udskrivningstilstand, integreres uden problemer i din
eksisterende it-infrastruktur.

Spar penge
Automatisk sletning af ikke-frigivne
dokumenter efter et foruddefineret tidsrum
hjælper it-administratorer med at reducere
udskrivningsomkostningerne.

Direkte udskrivningstilstand
(Push-udskrivning)
Dette serverbaserede softwaresystem
gør det muligt at sende dokumenter til
udskrivning via e-mail uden behov for
driverinstallation eller programdownloads.

Sikker udskrivningstilstand
(Pull-udskrivning)
Send en fil til den centrale e-mailadresse,
vælg derefter den printer, hvor
udskriftsjobbet skal frigives, efter at du har
logget dig på via webappen på din mobil.
Du kan udskrive e-mailens hovedtekst
samt bilag som f.eks. Microsoft Officedokumenter, fotos og PDF'er.
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Epson Document Capture Suite
Epsons software- og billedbehandlingsteknologi sparer tid ved at eliminere trin, så du kan
scanne i henhold til dine arbejdsgange.
Det er slut med manuel dokumentbehandling
Manuelle dokumentprocesser er tidskrævende med flere trin involveret. Denne proces er ikke bare ineffektiv, når du
skal dele og arkivere dokumenter, der er også risiko for datatab og menneskelige fejl - samt behov for omfattende
lagerplads.

1

Modtag

2

Identificer

3

Diriger

4

Behandl

5

Valider

6

Frigiv

7

Arkivér

Strømlin din arbejdsgang med Epsons Document Capture Suite
Med Push-scan-funktioner kan du i et trin registrere og integrere elektroniske filer i høj kvalitet
i arbejdsgangsprocesser. Det gør komplicerede job som f.eks. organisering af dokumenter
og forbedring af tekst til ubesværede opgaver.
Med ekstra plugins eller porte kan virksomheder integrere WorkForce Pro-printere i de
foretrukne dokumentstyringssystemer og Cloud-services, hvilket sikrer uafbrudt drift
og en bedre brugeroplevelse.

Optag

Arbejdsgangintegration

Optimer automatiske
arbejdsgange med
prædefinerede job.

Epsons scannerpaneler kan tilpasses med
prædefinerede jobprofiler og dermed gøre
det nemt for enhver medarbejder at integrere
dokumenter i virksomhedsprocesser.

Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge www.epson.dk/documentcapturepro
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Epson Device Admin
Gør det let at administrere og kontrollere en hel flåde af printere og scannere
via fjernbetjening, herunder mulighed for at installere, konfigurere, overvåge,
vedligeholde og udføre fejlsøgning på dine enheder for at opnå øget produktivitet
og omkostningsbesparelser.

Spar tid og styr omkostningerne

Automatiser processer

Administrer og organiser proaktivt dine printere via fjernbetjening på
den måde, der er mest effektiv for din virksomhed. Nyd også godt
af omkostnings- og tidsbesparelser i form af længere oppetid for
enhederne.

Indstil automatiske alarmer på grundlag af enhedshændelser og klon
en enhedskonfiguration for at få flere enheder på en gang og dermed
øget produktivitet.

Brugervenlig
Epson Device Admin er intuitiv og har et brugervenligt interface,
der gør det hurtigt og nemt at udføre komplekse processer,
så du får hænderne frie til at styre din virksomhed.

Fleksibel styring tilpasses dine behov
Strømlin din forretning ved at oprette enhedsgrupper ud fra
placering, model, type osv. eller vha. historisk rapportering
for at identificere enheder, der er underudnyttede eller har
specifikke funktioner.

Få mere at vide på: www.epson.eu/eda

Epson Device Admin er kun kompatibel med netværksenheder
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Tag styringen og analysér enhedernes forbrug
Gør det nemt at lave en skræddersyet rapport, der leveres automatisk
til din e-mailadresse, med analyser og oplysninger om enhedernes
forbrug, så du kan opretholde ydeevneniveauet.

Indpas nemt i alle forretningsmiljøer
Drag fordel af de avancerede funktioner uanset din virksomheds
størrelse og it-infrastruktur via kompatibilitet med Windows-klient
og -server.

UDSKRIVNING I HØJ KVALITET
Udskrivningsomkostninger er en stor bekymring for enhver virksomhed. Derfor tilbyder Epson blækpatroner i
forskellige størrelser. De holder omkostningerne nede, garanterer fantastiske udskrifter og er praktiske, da du kan
udskifte hver patron for sig. Epsons DURABrite Ultra- og DURABrite Pro-blæk er også ISO 11798*8-certificerede og
garanterer for længere udskrifter i alle forretningsmiljøer.
Epsons inkjetprintere til erhvervsbrug bruger uopløseligt, pigmentbaseret blæk. Pigmentblækket påføres med
harpiks, der binder pigmentet sammen og fikserer farvestoffer.

Forretningsdokumenter i høj kvalitet
Pigmentkoncentrationen i DURABrite Pro Ink
er øget for at fremstille lysere farver, der er
perfekte til udskrivning af billeder og grafer.
Da pigmentet sidder på papirets overflade,
er udskrifterne stort set usynlige på den
modsatte side.

Stærk modstandsevne over
for ridser og bøjning

Flere valgmuligheder
Da blæk frigives direkte på papiret, kan du
udskrive på mange slags papir. Da blækket
delvist trænger ind i papirets fibre, falmer
blækket ikke eller falder af med tiden, og der
kan ikke manipuleres med dokumenterne.
Utroligt holdbar
Da pigmentet påføres med harpiks og også
er uopløseligt, kan du nyde godt af holdbare
udskrifter, der er avisende over for vand,
udtværing og highlightere.

Perfekte udskrifter
Gør dine trykte materialer bedre med grafik
i høj kvalitet. Da dysetætheden er fordoblet,
fremstiller det nye PrecisionCore-printhoved
600 dpi under udskrivning i høj kvalitet på
almindeligt papir. Selv snørklede tegn og fine
streger er smukt gengivet.

Patronstørrelser efter dine udskrivningsbehov
Epson bruger separate blækpatroner til hele sortimentet af inkjetprintere. Du kan vælge størrelser til normale, store og meget store
udskriftsmængder efter outputniveau.

WF-5000-serien
Størrelse

Kode

Farve

WF-6000-serien
Sider

*2

Kode

4.000
T789

Farve

WF-8000-serien
Sider

*2

Kode

Sider

T754*

4.000

7.000

7.000

2.600

5.000

5.000

79XL

T908
2.000

Kode

Farve

Sider*9

10.000

10.000
T907

Farve

WF-M5000-serien
*2

T755
4.000

T8651

10.000

T8661

2.500

4.000

900

2.500

79

T756
800

Op til 40 gange mere vandfast**

1.500

Udtværingsfri

Modstandsdygtig over for highlighter**

* T754 fås kun til WF-8090DW og WF-8590DWF **Du finder flere oplysninger på www.epson.dk/inkjetsaving
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A4 farveprintere - WorkForce Pro WF-5000-serien
WF-5690DWF
Type

Funktioner

Udskriv

Blækteknologi

WF-5620DWF

A4 multifunktionsprinter 4-i-1
Udskriv i duplex, scan, kopiér og fax

8 sek. (sort-hvid)/8 sek. (farver)

Maksimal udskrivningshastighed
i A4 (sider pr. minut)*1

34/30 sider pr. minut i sort-hvid/farver

A4-udskrivningshastighed
(sider pr. minut)*1

20/20 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24734)

Udskrivningshastighed for
duplex i A4 (sider pr. minut)*1

11/11 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24734)
Op til 4800 × 1200 dpi
Standardopløsning, sort: 600 × 600 dpi

Maksimal månedlig kapacitet*3

Direkte udskrivning fra
USB-hukommelse

35.000 sider
PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Ja
(PDF/TIFF/JPEG)

Ja
(TIFF/JPEG)

–

–

Fortrolig, sikker pc-udskrivning

Ja

A4-scanningshastighed
(simplex sider pr. minut)

1200 × 2400 dpi

–

–

Ja/ –

–/–

–/–

Scan til e-mail, pc, FTP,
netværksmappe, SharePoint®*5,
USB-hukommelse uden en pc

Ja

–

–

Scan-to-Cloud (Epson Connect)

Ja

–

–

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

A4-kopieringshastighed
(billeder pr. minut)
Zoomforhold

Tilslutning

19/19 billeder pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24735 ADF-simplex)
25-400 %, autotilpasningsfunktion

–

–

Op til 600 × 1200 dpi

–

–

Faxoverførselshastighed (Kbps)

Op til 33,6 Kbps

–

–

Faxhukommelse

6 MB/550 sider

–

–

Kopieringsopløsning (dpi)
Fax

Mobil og Cloud-udskrivning

Epson Email Print for Enterprise (direkte og pull-udskrivning, jobfrigivelse via mobil, sikker udskrivning)
Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Netværksinterfaces

Papir
håndtering

Hi-Speed USB *Kompatibel med USB 2.0-specifikationen.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Trådløst IEEE 802.11b/g/n (understøtter Wi-Fi Direct).

Almindelig papirstørrelse

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Nr. 10 (konvolut), DL, C6, C4
Brugerdefineret 89 × 127 ~ 215,9 × 1.200 mm
Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9

ADF med duplex
Papirkapacitet
Generelt

Farvetouchskærm (cm)
Strømforbrug (watt) drift/klar/
dvale/slukket
Mål (B × D × H) (mm)
Vægt (kg)

20

–

6,3/4,5 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24735 300 dpi)

Scanningsopløsning (dpi)

Kopiér

Enkeltfunktionsprinter til A4
Duplexudskrivning

Udskrivning af første side (sek.)

Udskriftsemuleringer

WF-5110DW

4-farveprinter – PrecisionCore-printhoved

Udskriftsopløsning (dpi)

Scan

WF-5190DW

35 A4-ark

–

–

Std.: 330 ark × 80 g/m2 (kassette til 250 ark/universalbakke bagpå til 80 ark)
Maks.: 580 ark × 80 g/m2 (ekstra kassetter til 250 ark)
10,9 cm

8,8 cm

22/8,9/2,6/0,3 W

20/7,8/1,8/0,3 W

461 × 442 × 342 mm
14,3 kg

14,2 kg

5,6 cm sort-hvid LCD
25/6,2/2,3/0,3 W

24/5,5/1,6/0,3 W

461 × 442 × 284 mm
11,4 kg

11,3 kg

A4 sort-hvide printere – WorkForce Pro M4000/M5000-serien
WF-M5690DWF
Type

Funktioner

Udskriv

Blækteknologi

WF-M5190DW

A4-multifunktionsprinter 4-i-1
Udskriv i duplex, scan,
kopiér og fax

Micro PiezoTM

Udskrivning af første side (sek.)

7 sek. sort-hvid

9 sek. sort-hvid

Maksimal udskrivningshastighed
i A4 (sider pr. minut)*1

34 sider pr. minut i sort-hvid

26 sider pr. minut i sort-hvid

A4-udskrivningshastighed
(sider pr. minut)*1

20 sider pr. minut i sort-hvid (ISO/IEC 24734)

16 sider pr. minut i sort-hvid
(ISO/IEC 24734)

Udskrivningshastighed for
duplex i A4 (sider pr. minut)*1

11 sider pr. minut i sort-hvid (ISO/IEC 24734)

9,2 sider pr. minut i sort-hvid
(ISO/IEC 24734)

Op til 1200 × 2400 dpi
Standardopløsning, sort: 1200 × 1200 dpi

Op til 1,200 × 600 dpi

35.000 sider

30.000 sider

PCL 5/6, Adobe PostScript® 3™, PDF

PCL6, PCL5c og Adobe®
PostScript® 3™

Maksimal månedlig kapacitet*3
Udskriftsemuleringer
Direkte udskrivning fra
USB-hukommelse

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

–

–

Ja

Ja

–

6,3/4,5 sider pr. minut i sort-hvid/
farver (ISO/IEC 24735 200 dpi)

–

–

1200 × 2400 dpi

–

–

Ja/ –

–/–

–/–

Scan til e-mail, pc, FTP,
netværksmappe, SharePoint®*5,
USB-hukommelse uden en pc

Ja

–

–

Scan-to-Cloud (Epson Connect)

Ja

–

–

19 billeder pr. minut i sort-hvid
(ISO/IEC 24735 ADF-simplex)

–

–

25-400 %, autotilpasningsfunktion

–

–

Op til 600 × 1200 dpi

–

–

Op til 33,6 Kbps

–

–

6 MB/550 sider

–

–

Fortrolig, sikker pc-udskrivning
A4-scanningshastighed
(simplex sider pr. minut)
Scanningsopløsning (dpi)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kopiér

A4-kopieringshastighed
(billeder pr. minut)
Zoomforhold
Kopieringsopløsning (dpi)

Fax

Faxoverførselshastighed (Kbps)
Faxhukommelse

Tilslutning

Mobil og Cloud-udskrivning
Netværksinterfaces

Papir
håndtering

Almindelig papirstørrelse

ADF med duplex

Email Print for Enterprise (direkte og pull-udskrivning, jobfrigivelse via mobil, sikker udskrivning)
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Hi-Speed USB *Kompatibel med USB 2.0-specifikationEthernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wireless IEEE
802.11b/g/n (understøtter Wi-Fi Direct)

Hi-Speed USB *Kompatibel med
USB 2.0-specifikation Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Nr. 10 (konvolut), DL, C6, C4,
Fotopapir 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm,
20 × 25 cm, 16:19 bredformat
Brugerdefineret 89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm

A4, A5, A6, B5, C4 (konvolut),
C6 (konvolut, DL (konvolut),
Nr. 10 (konvolut), Letter, 9 × 13 cm,
10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 13 × 20
cm, 20 × 25 cm, 100 × 148 mm,
16:9, Legal

35 A4-sider

Papirkapacitet
Generelt

A4-enkeltfunktionsprinter til
udskrivning i duplex

PrecisionCore-printhoved

Udskriftsopløsning (dpi)

Scan

WP-M4095 DN

Farvetouchskærm (cm)
Strømforbrug (watt) drift/klar/
dvale/slukket
Mål (B × D × H) (mm)
Vægt (kg)

–

–

Std.: 330 ark (kassette til 250 ark/universalbakke til 80 ark)
Maks.: 580 ark (ekstra kassette til 250 ark)
10,9 cm

5,6 cm sort-hvid LCD

–

22/8,9/2,6/0,4 W

25/6,2/2,3/0,4 W

25/7,5/2,2/0,3

461 × 422 × 342 mm

461 × 422 × 284 mm

460 × 420 × 284 mm

14,3 kg

11,4 kg

10,9 kg
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A4 farveprintere - WorkForce Pro WF-6000-serien

Type

Funktioner

Udskriv

Blækteknologi

WF-6590DWF

WF-6090DW

A4-multifunktionsprinter 4-i-1 Udskriv i
duplex, scan, kopiér og fax

A4-enkeltfunktionsprinter
til udskrivning i duplex

4-farveprinter – PrecisionCore-printhoved

Udskrivning af første side (sek.)

7 sek. (sort-hvid)/7 sek. (farver)

Maksimal udskrivningshastighed
i A4 (sider pr. minut)*1

34 sider pr. minut i sort-hvid/farver

A4-udskrivningshastighed
(sider pr. minut)*1

24/24 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24734)

Udskrivningshastighed for
duplex i A4 (sider pr. minut)*1

16/16 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 27934)

Udskriftsopløsning (dpi)

Op til 4800 x 1200 dpi standardopløsning, sort: 600 × 600 dpi

Maksimal månedlig kapacitet*3

65.000 sider

Udskriftsemuleringer
Direkte udskrivning
fra USB-hukommelse

Ja (PDF 1.7/TIFF/JPEG)

Nej

Ja

Ja

23/23 billeder pr. minut (simplex) i sort-hvid/farver
(ISO/IEC 24735 200 dpi)

–

1200 × 2400 dpi

–

Ja/Ja

–/–

Scan til e-mail, pc, FTP,
netværksmappe, SharePoint®*5,
USB-hukommelse uden en pc

Ja

–

Scan-to-Cloud (Epson Connect)

Ja

–

22/21 billeder pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC
24735 ADF-simplex)

–

25-400 %, autotilpasningsfunktion

–

Op til 600 × 600 dpi

–

Op til 33,6 Kbps

–

Fortrolig, sikker pc-udskrivning
Scan

A4-scanningshastighed
(simplex sider pr. minut)
Scanningsopløsning (dpi)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kopiér

A4-kopieringshastighed
(billeder pr. minut)
Zoomforhold
Kopieringsopløsning (dpi)

Fax

Tilslutning

Faxoverførselshastighed (Kbps)
Faxhukommelse

6 MB/550 sider

Mobil og Cloud-udskrivning

NFC* , Epson Email Print for Enterprise
Epson Connect (Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print
Driver) Apple AirPrint Google Cloud Print™

Netværksinterfaces

Papir
håndtering

PDL (PCL 5c/6, PostScript 3-emulering, PDF 1.7)

Almindelig papirstørrelse

Hi-Speed USB *Kompatibel med USB 2.0-specifikationen.
Gigabit Ethernet 1000BASET/100BASETX/10BASE-T
Wireless IEEE 802.11b/g/n (understøtter Wi-Fi Direct)
Ethernet og trådløs kan fungere samtidig.
Trådløs og Wi-Fi Direct kan ikke fungere samtidig.
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Nr. 10 (konvolut), DL, C6, C4,
Brugerdefineret 55 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm
Fotopapir 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,16:9 bredformat

ADF med duplex
Papirkapacitet
Generelt

Farvetouchskærm (cm)
Strømforbrug (watt) drift/klar/
dvale/slukket
Mål (B × D × H) (mm)
Vægt (kg)

22

–
7

50 A4 ark (80 g/m2)
Std.: 581 ark (kassette til 500 ark/universalbakke bagpå til 80 ark/1 ark universalbakke foran)
Maks.: 1.581 ark (ekstra kassetter til 2× 500 ark)
10,9 cm

5,6 cm sort-hvid LCD

39/17/2,4/0,4 W

37/8,1/2,1/0,4 W

516 × 522 × 514 mm

478 × 522 × 404 mm

31,0 kg

23,0 kg

A3+ farveprintere - WorkForce Pro WF-8000-serien
WF-8590DWF
Type

Funktioner

Udskriv

Blækteknologi

WF-8510DWF

A3+ multifunktionsprinter Udskriv
i duplex, scan, kopiér og fax

A3+ enkeltfunktionsprinter
til udskrivning i duplex

Udskrivning af første side (sek.)

5 sek. i sort-hvid/farver

Maksimal udskrivningshastighed
i A4 (sider pr. minut)*1

34 sider pr. minut i sort-hvid/farver
24 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24734)

Udskrivningshastighed for
duplex i A4 (sider pr. minut)*1

16/16 sider pr. minut i sort-hvid/farver (ISO/IEC 24734)

Udskriftsopløsning (dpi)

Op til 4800 × 1200 dpi
Standardopløsning, sort: 600 × 600 dpi
65.000 sider

Maksimal månedlig kapacitet*3
Udskriftsemuleringer

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Direkte udskrivning
fra USB-hukommelse

Ja
(PDF/TIFF/JPEG)

Ja
(TIFF/JPEG)

–

–

23 sider pr. minut i sort-hvid/farver
(ISO/IEC 24735 300 dpi)

–

–

1200 × 2400 dpi

–

–

Fortrolig, sikker pc-udskrivning
A4-scanningshastighed (simplex)
(sider pr. minut)

Ja

Scanningsopløsning (dpi)
Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kopiér

Ja/ –

Ja/ –

–/–

–/–

Scan til e-mail, pc, FTP,
netværksmappe, SharePoint®*5,
USB-hukommelse uden en pc

Ja

Ja

–

–

Scan-to-Cloud (Epson Connect)

Ja

Ja

–

–

22/21 billeder pr. minut i sort-hvid/farver
(ISO/IEC 24735 ADF-simplex)

–

–

25-400 %, autotilpasningsfunktion

–

–

Op til 600 × 1200 dpi

–

–

Faxoverførselshastighed (Kbps)

Op til 33,6 Kbps

–

–

Faxhukommelse

6 MB/550 sider

–

–

A4-kopieringshastighed
(billeder pr. minut)
Zoomforhold
Kopieringsopløsning (dpi)

Fax

Tilslutning

Mobil og Cloud-udskrivning

Email Print for Enterprise (direkte og pull-udskrivning, jobfrigivelse via mobil, sikker udskrivning)
Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Netværksinterfaces

Papir
håndtering

Hi-Speed USB *Kompatibel med USB 2.0-specifikationen.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Trådløst IEEE 802.11b/g/n (understøtter Wi-Fi Direct).
Ethernet og trådløs kan fungere samtidig.
Trådløs og Wi-Fi Direct kan ikke fungere samtidig.

Almindelig papirstørrelse

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Nr. 10 (konvolut), DL, C6, C4
Brugerdefineret 89 × 127 ~ 215,9 × 1.200 mm
Fotopapir 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9

ADF med duplex
Papirkapacitet
Generelt

WF-8010DW

4-farveprinter – PrecisionCore-printhoved

A4-udskrivningshastighed
(sider pr. minut)*1

Scan

WF-8090DW

50 A4-ark

Hovedenhed,
mål (B x D x H) (mm)
Hovedenhed, vægt (kg)

–

Std.: 331 ark × 80 g/m2 (kassette til 250 ark/universalbakke bagpå til 80 ark/1 ark manuel indføring forfra)
Maks.: 1.831 ark × 80 g/m2 (ekstra kassetter til 3 x 500 ark)

Farvetouchskærm (cm)
Strømforbrug (watt) drift/klar/
dvale/slukket

–

12,7 cm
39/17/2,4/0,4 W

5,6 cm sort-hvid LCD
39/17/2,4/0,4 W

590 × 570 × 464 mm
34,3 kg

34,3 kg

37/8,1/2,1/0,4 W

37/8,1/2,1/0,4 W

567 × 570 × 378 mm
25,9 kg

25,9 kg
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*1 Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.dk/inkjetsaving *2 Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Den reelle
ydelse vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/pageyield *3 Det maksimale
antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsevner. *4 Document Capture
Pro-standardsoftware kan downloades vederlagsfrit fra Epsons websted. *5 Denne er kun tilgængelig, når du bruger Epson Document Capture Pro-software. Wi-Fi er
et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct er et mærke tilhørende Wi-Fi Alliance. PostScript og PostScript 3 er varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated. *6 Testet af Buyers Laboratory Inc over to måneder frem til april 2015. Yderligere oplysninger findes på www.epson.dk/inkjetsaving. *7 NFC kræver
Epson iPrint Mobile App til Android-enheder. *8 Certificeret ISO 11798 af SP Teknisk forskningsinstitut i Sverige. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge
www.sp.se DURABrite Pro Inks til WF-6000-serien i ISO 11798-certificeringsproces. *9 Omtrentligt antal udskrevne ark ved brug af ISO/IEC 24711-test i standardtilstand
og enkeltsidet kontinuerlig udskrivningsmetodologi ved brug af det sort-hvid testmønster, der findes i ISO/IEC 19752. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge
www.epson.eu/pageyield

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Transformervej 6
Teknisk hotline: 70 279 273
2860 Søborg
Salgshotline: 70 279 274
Danmark
www.epson.dk
Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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