Yrityskäyttöön tarkoitetut WorkForce Pro ‑mustesuihkutulostimet

SUUNNITELTU
YRITYKSILLE

EDISTÄ YRITYKSESI TOIMINTAA
MUSTESUIHKUTULOSTUKSEN
AVULLA

Enää ei tarvitse odottaa entistä parempaa laatua ja luotettavampaa tulostusratkaisua yrityskäyttöön – edistä yrityksesi
toimintaa yrityskäyttöön tarkoitetuilla WorkForce Pro ‑mustesuihkutulostimilla. Epson on optimoinut ainutlaatuisen
tulostuspäätekniikkansa yrityskäyttöä varten. Vaikka mustesuihkutulostuksen on perinteisesti katsottu soveltuvan
kotikäyttöön, sen yksinkertaisuus ja taloudellisuus tarjoaa yrityksille useita etuja lasertulostukseen nähden.
Yksinkertainen mekanismi/Monimutkainen mekanismi
Mustesuihkutulostimien yksinkertaisena toimintaperiaatteena on ”syöttää”
mustetta tulostuspäästä paperille. Lasertulostus on puolestaan monivaiheinen
tulostusprosessi, joka muodostuu lataamisesta, valotuksesta, kehityksestä, siirrosta
ja kiinnityksestä. Tämän vuoksi lasertulostimissa on useita toisistaan riippuvaisia osia
monimutkaisessa mekanismissa.

Käyttää lämpöä/Ei käytä lämpöä
Epsonin mustesuihkutulostimissa muste syötetään piezo-järjestelmän tarkasti
hallitulla mekaanisella paineella. Lasertulostimissa väriaineen kiinnittämiseksi
paperille käytetään kuumennusta.

Ei kontaktia paperin kanssa/Kontakti paperin kanssa
Mustesuihkutulostimissa syötetään nestemäistä mustetta, eikä tulostuspään ja
paperin välillä ole kontaktia. Lasertulostimissa rumpuyksikössä oleva jauhomainen
muste (väriaine) siirretään paperikontaktin välityksellä.

Nestemäinen muste/Jauhomainen muste (väriaine)
Mustesuihkutulostimissa tulostukseen käytetään nestemäistä mustetta. Mustepisarat
syötetään suoraan paperin pinnalle. Lasertulostimissa käytetty väriaine on
jauhomaista mustetta. Jauho kiinnitetään paperiin lämmöllä ja paineella,
jotta se ei pääse irtoamaan siirron jälkeen.

Yrityskäyttöön
tarkoitettumustesuihkutulostin

2

Lasertulostin

VÄHEMMÄN YLLÄPITOA,
VÄHEMMÄN SEISOKKEJA
Ensimmäinen
siirtoyksikkö
Hukkavärisäiliö

Toinen siirtoyksikkö

Kehitysyksikkö

Mustepatruunat
Kiinnitysyksikkö

Paperin noutorullat

Kilpailijan lasertulostin

Paperin noutorullat

Rumpuyksikkö x 4 väriä

Hukkaväriainesäiliö

Väriainekasetti × 4 väriä

Mustesuihkutulostuksen edut yrityskäytössä

Lasertulostimet

Mustesuihkutulostimissa on vain kolme osaa, jotka on ajoittain
vaihdettava: mustepatruunat, hukkavärisäiliö ja paperin noutorullat*.
Ne voidaan vaihtaa nopeasti, joten tulostimen ylläpito käy tavallista
nopeammin, se on vaivatonta, ja käyttökatkoksia on vähemmän.

Lasertulostimissa käytetyn monivaiheisen
tulostusprosessimekanismin vuoksi väriainekasettien lisäksi on
vaihdettava myös rumpuyksikkö, kehitysyksikkö, siirtoyksikkö ja
kiinnitysyksiköt. Koska näiden osien vaihtovälit ovat erilaisia, ylläpito
on suoritettava usein.

* WorkForce Pro WF-8500 ‑sarja, WF-8000-sarja ja WF-6000-sarja

Kestävyys, luotettavuus ja nopeus varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden
Epson kehittää yrityskäyttöön tarkoitettujen mustesuihkutulostimiensa valikoimaa jatkuvasti vastatakseen yritysten kehittyviin tarpeisiin.

Paperin erottelumekanismi

Paperipölyn vähentäminen

Musteen kuivumisen estäminen

Kaksi paperin poistorullaa

Tulostuspäät ja telan toiminta

Erittäin kestävät osat ja rakenne

Paperia kasetista paperiväylään
siirrettäessä käytetään
syöttölokerotyyppistä kasettia ja
erottelurullien järjestelmää, jotka
parantavat paperin sisäänvetotarkkuutta
ja vähentävät kahden arkin syöttämistä.

Kahden paperin poistorullan käyttö vähentää
paperitukosten riskiä. Paperin syöttämistä
ja poistoa varten on asennettu erilliset
moottorit, mikä vähentää tulostettujen
arkkien väliä ja mahdollistaa nopean
tulostuksen.

Tulostuksen aikana paperin alla oleva tela
on valmistettu metallista. Tämä vähentää
staattista sähköä ja estää paperipölyä
tukkimasta suuttimia.

Piezo-järjestelmää käytettäessä hankauksella
ja lämmöllä ei ole vaikutusta tulostuspään
toimintaan. Koska piezo-elementit ovat
keraamisia, ne ovat kestäviä ja niitä voidaan
käyttää lähes ikuisesti. Tulostuspään
siirtämiseen käytettävän telan toiminnasta
vastaa tehokas moottori, joka takaa suuren
tulostusnopeuden.

Tulostuspään ja mustejärjestelmän
sisällä olevien materiaalien vaihdolla sekä
haihtumisenestojärjestelmän käytöllä on
vähennetty tulostuspäässä olevan musteen
kuivumista.

Luja metallirunko parantaa tulostuspään,
telan ja paperinsyöttöön käytettävien
osien suorituskykyä. Paperinsyöttörulla,
joka kuuluu kiinteästi tähän
paperinsyöttömekanismiin, on valmistettu
erittäin kestävästä materiaalista.
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PIENI VIRRANKULUTUS, PIENET
KÄYTTÖKUSTANNUKSET

Koska mustesuihkutulostimet eivät käytä tulostusprosessissa lämpöä, ne kuluttavat huomattavasti vähemmän virtaa
kuin lasertulostimet, mikä puolestaan vähentää käyttökustannuksia.
Yrityskäyttöön tarkoitettu
mustesuihkutulostin

Lasertulostin

Noin

92

pienempi

Virrankulutus

Virrankulutus

3,2

41,9

kWh

WorkForce Pro WF-8500 ‑sarja

kWh
Kilpailijan lasertulostin

Virrankulutuksen vertailu
Virrankulutus 5 minuutin tulostuksen aikana
Tulostuskuvio: ISO24734-kuvio
Testitiedot ovat peräisin Epsonin tilaamasta ja Buyers Laboratory LLC:n (BLI) suorittamasta
laboratoriotestistä.

Mustesuihkutulostuksen edut
yrityskäytössä
Epsonin piezo-tulostuspäihin perustuvan
energiatehokkaan rakenteen ansiosta lämpöä ei synny.
Mustesuihkutulostimemme vähentävät siten piileviä
energiakustannuksia ja jokapäiväisen toimistokäytön
ympäristövaikutuksia.

Lasertulostimet
Lasertulostimet käyttävät tulostusprosessin aikana paljon
virtaa väriaineen lämmittämiseen ja kiinnittämiseen.
Aivan erityisesti toimintaa valmiustilasta jatkettaessa
kiinnitysyksikkö on lämmitettävä käyttölämpötilaan.
Toimistoissa, joissa tulostetaan lukuisia töitä pienissä
erissä ja jaksoittain, jatkuva lämmittäminen valmiustilasta
lisää virrankulutusta.
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Vuosittaisen virrankulutuksen vertailu
Virrankulutus
(Wh)
150
120
100
80
60
40
20
0

Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF

Kilpailijan A
lasertulostin

Kilpailijan B
lasertulostin

Kilpailijan C
lasertulostin

Laitteet testattiin oletustilassa BLI:n omien normaalin energiankulutuksen
testausmenetelmien mukaan.
Energiankäyttö arkipäivisin = 2 × 4 tuntia BLI:n energiankäytön testaustöiden tulostusta + 16 tuntia
lepotilassa
Energiankäyttö viikonloppuisin = 48 tuntia lepotilassa
BLI:n töiden testikuvio (lähetetty 6 kertaa 4 tunnin aikana): .doc-, .xls-, .ppt-, .pdf-, .html- ja
Outlook-asiakirjoja, yhteensä 19 sivua yksi- ja kaksipuolisesti
Testitiedot ovat peräisin Epsonin tilaamasta ja Buyers Laboratory LLC:n (BLI) suorittamasta
laboratoriotestistä.

NOPEA ENSIMMÄISEN SIVUN
TULOSTUS
Mustesuihkutulostuksen edut yrityskäytössä

Epsonin piezo-tekniikan ansiosta kiinnitysyksikköä ei tarvitse esilämmittää, joten lämpenemisaikaa ei tarvita. Siksi käyttöä
voidaan jatkaa valmiustilasta paljon nopeammin, ja nopea tulostus on mahdollista jo ensimmäisestä arkista alkaen.
Ensimmäinen sivu

Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF (24 kuvaa/min)

Ensimmäinen sarja

Kilpailijan A
lasertulostin

WorkForce Pro
WF-8590DWF

11,10

Lasertulostimet

Kilpailijan B
lasertulostin

s

Ensimmäinen sivu

Kilpailijan
C
Epson
WorkForce
Pro
lasertulostin
WF-8590DWF
(24 kuvaa/min)

Ensimmäinen sarja
0 A
10
20
30
40
50
60 Aika
Kilpailijan
(s)
lasertulostin
Mittausmenetelmä: aika, joka tarvitaan ensimmäisen sivun ja ensimmäisen
sarjan tulostukseen ja toimitukseen 5 minuutin lepotilan jälkeen
Kilpailijan B
Käytetty asiakirja: ISO 24734 (PDF-tiedosto)
lasertulostin
Sivumäärä: 4
Testitiedot
ovat peräisin Epsonin tilaamasta ja Buyers Laboratory LLC:n
Kilpailijan
C
(BLI) suorittamasta laboratoriotestistä.
lasertulostin

10
20
30
40
50
60 Aika
(s)
Mittausmenetelmä: aika, joka tarvitaan ensimmäisen sivun ja ensimmäisen
Koska lasertulostimissa käytetään lämpöä väriaineen kiinnittämiseksi paperille, nesarjan
vaativat
virran
kytkemisen
jälkeen
lämpenemisajan,
tulostukseen
ja
toimitukseen
5
minuutin
lepotilan
jälkeen
Yrityskäyttöön 1 Käytetty asiakirja: ISO 24734 (PDF-tiedosto)
Kuvankäsittely
jotta kiinnitysyksikköön kertyy lämpöä. Koska lasertulostimet käsittelevät
kuvatiedot
sivun
kokoisissa yksiköissä, tulostusta ei myöskään
vaihe
tarkoitettu
Sivumäärä: 4
Nopea ensimmäisen
tulostus
1
voi aloittaa, ennen kuin sivun verran tietoja on käsitelty. Siksi asiakirjan
tulostettavaksi
lähettämisen
ja ensimmäisen
arkin
tulostamisen
välillä
Testitiedot
ovat peräisin
Epsonin
tilaamasta ja sivun
Buyers
Laboratory
LLC:n
Tulostaminen
mustesuihkuvaihe
(BLI) suorittamasta laboratoriotestistä.
kuluu enemmän aikaa.
tulostin
ALOITUS
LOPETUS
0

Kuvankäsittely (1 sivu)

Kilpailijan lasertulostin

20,05

s

Lasertulostin
Yrityskäyttöön

Tulostus (1 sivu)
1
Kuvankäsittely
vaihe
tarkoitettu
Nopea ensimmäisen
ALOITUS
LOPETUS
sivun tulostus
1
Tulostaminen
mustesuihkuvaihe
TULOSTUSTYÖ LÄHETETTY
Vain havainnollistamistarkoitukseen
tulostin
ALOITUS
LOPETUS

Lasertulostin

Kuvankäsittely (1 sivu)
Tulostus (1 sivu)
ALOITUS

TULOSTUSTYÖ LÄHETETTY

LOPETUS

Vain havainnollistamistarkoitukseen

YHTEENSOPIVUUS USEIDEN
TULOSTUSMATERIAALIEN KANSSA
Koska yrityskäyttöön tarkoitetuilla mustesuihkutulostimilla voi tulostaa joustavasti erilaisille paperityypeille, ne soveltuvat moniin
liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Mustesuihkutulostuksen edut
yrityskäytössä

Koska muste syötetään suoraan paperille, tulostimilla
voidaan tulostaa myös erikoismateriaaleille, kuten
lämpöherkälle kalvolle ja paksulle kartongille.
Koska Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetuissa
mustesuihkutulostimissa käytetään kaikkien värien
osalta liukenematonta ja merkintöjä kestävää
pigmenttipohjaista mustetta, niillä voi tulostaa
vedenkestäviä tarroja ja jopa mainosmateriaaleja
kiiltävälle paperille.

Lasertulostimet

Yrityskäyttöön tarkoitettu
mustesuihkutulostin

Lasertulostin

Lasertulostimissa rumpuyksikköön staattisella
sähköllä kiinnittynyt väriaine kiinnitetään paperiin
lämmöllä ja paineella. Tämän vuoksi paperi joskus
rypistyy ja käpristyy kiinnityksen aikana.
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MIKÄ ON PRECISIONCORETEKNIIKKA?

Teollisessa ja kaupallisessa tulostuksessa, muun muassa nopeissa teollisissa tarrapainokoneissa ja vaatetulostimissa,
käytetty PrecisionCore-tekniikka takaa erinomaisen kestävyyden, luotettavuuden, laadun ja nopeuden.
PrecisionCore MicroTFP ‑tulostussiru

PrecisionCore-tekniikka perustuu PrecisionCore MicroTFP
‑tulostussiruihin. Epsonin ainutlaatuisen ohutkalvoisiin
pietsomateriaaleihin (TFP) perustuvan, perinteisesti vain kaupallisissa
suurkokotulostimissa käytetyn tekniikan tarkkuutta on lisätty ja
sen kokoa on pienennetty. Tämä on parantanut merkittävästi
tulostuspäämoduulin perussuorituskykyä ja mahdollistanut
sen käytön entistä useampaan tarkoitukseen. Tulostussirut on
järjestetty optimaalisesti niin, että yrityskäyttöön tarkoitettujen
mustesuihkutulostimiemme tulostuspäät takaavat suuren
tulostusnopeuden ja erinomaisen tulostuslaadun.

Nopeus ja kuvanlaatu

PrecisionCore-tulostuspäissä rivillä olevien suuttimien määrää on
lisätty leventämällä pään perinteisestä 1 tuumasta 1,33 tuumaan ja
kaksinkertaistamalla suuttimen tiheyden. Yhden tulostustoiminnon
(vaiheen) tulostusalueen laajentamisen ja tulostusnopeuden
lisäämisen lisäksi tämä mahdollistaa erinomaisen 600 dpi:n
tulostustarkkuuden saavuttamisen yhdessä vaiheessa sekä
mustavalko- että väritulostuksessa. Tämän vuoksi kirjainten
ja viivojen reunat ovat tasaisia jopa vähintään 20 kuvan
minuuttinopeudella tulostettaessa, ja näin ollen laite takaa
toimistotulostimilta vaadittavan nopeuden ja kuvanlaadun.

Suutinrivin pituus: 1,33 tuumaa (33,8 mm)
Suuttimia riviä kohti: 400 (400 × 2 riviä)
Perinteinen tulostuspää, PrecisionCore-tulostuspää,
150 suutinta tuumaa kohti 300 suutinta tuumaa kohti

Perinteinen tulostuspää

PrecisionCore-tulostuspää

Lasertulostimen tulostusnäyte
(12 pistettä)

PrecisionCoremustesuihkutulostimen
tulostusnäyte (12 pistettä)

PrecisionCore MicroTFP ‑tulostussiru

Laajenevat mahdollisuudet

PrecisionCore-tekniikan skaalautuvan, modulaarisen rakenteen
ansiosta samojen tulostuspiirien avulla voidaan joustavasti määrittää
erityyppisiä tulostuspäitä teollisten painokoneiden rivipäistä aina
toimistokäyttöön tarkoitettujen pöytätulostimien tulostuspäihin
asti. Epson haluaa jatkaa PrecisionCore-tekniikan kehittämistä
mustesuihkutekniikan ympäristönä ja ottaa sen laajamittaisesti
käyttöön uusilla markkinoilla.

Yrityskäyttöön tarkoitettujen mustesuihkutulostimien tulostuspäät

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen mustesuihkutulostimien rivipää
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MUSTESUIHKUTULOSTUKSEN
HYVIKSI KOETUT JA
TESTATUT EDUT

Riippumattoman alan asiantuntijan Buyers Laboratory Inc:n (BLI) testitulosten perusteella*6 olemme todenneet
huippuluokan mustesuihkutulostimillamme olevan seuraavat edut kilpaileviin lasertulostimiin nähden:

Säästä aikaa

Taloudellinen

Miksi haaskata arvokasta työaikaa odottelemalla
asiakirjojen tulostumista?

Miksi laadukkaan yritystulostuksen pitäisi olla
kalliimpaa?

Yrityskäyttöön tarkoitetut WorkForce Pro
‑mustesuihkutulostimet ovat jopa kolme ja puoli kertaa
lasertulostimia tai värikopiokoneita nopeampia – laadusta
tinkimättä.

Yrityskäyttöön tarkoitettujen, A4-kokoisten WorkForce Pro
‑mustesuihkutulostimien avulla voit säästää sivukohtaisissa
kustannuksissa jopa 50 % riittoisilla mustepatruunoilla
varustettuihin kilpaileviin lasertulostimiin nähden, kun
taas A3-tulostimet takaavat alhaiset käyttökustannukset.

Ympäristöystävällisyys

Vähemmän käyttäjän toimia

Miksi et edistäisi ympäristöystävällisempää
tulostusta?

Miksi tulostimesi ei toimisi yhtähyvin
kuin yrityksesi?

Koska mustesuihkutulostimet eivät käytä
tulostusprosessissa lämpöä, ne kuluttavat huomattavasti
vähemmän virtaa kuin lasertulostimet, mikä puolestaan
vähentää käyttökustannuksia. Jopa 96 % pienempi
energiankulutus ja 94 % pienempi jätteen määrä puhuvat
puolestaan.

Lisää yrityksesi tuottavuutta viettämällä entistä vähemmän
aikaa huoltokäyntien, vikasyöttöjen ja tarvikkeiden vaihdon
parissa. Tulostimemme vähentävät käyttökatkoja jopa kahdella
kolmasosalla lasertulostimiin verrattuna.

Yrityskäyttöön
Miksi valitsisit tulostimen, joka ei sovellu yrityksesi
tarpeisiin?
Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetut mustesuihkutulostimet
saivat riippumattomissa testeissä erittäin hyvän arvosanan
muun muassa luotettavuudesta, vaivattomasta verkon
määrityksestä ja käytön helppoudesta. Siksi ne voidaan
integroida vaivattomasti omaan yritysympäristöösi.
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PARANNA TUOTTAVUUTTA,
VÄHENNÄ JÄTETTÄ

Pienet ja keskisuuret työryhmät – väritulostimet
Pienyritykset voivat luottaa yrityskäyttöön tarkoitettujen WorkForce Pro ‑tulostimien luotettavuuteen,
yhdistämismahdollisuuksiin ja joustavuuteen, kun ne haluavat parantaa tuottavuutta toimistolla. Säästä rahaa
edullisten sivukohtaisten kustannusten ja alhaisen energiankulutuksen ansiosta, mutta nauti samalla laadukkaasta
A4- ja A3-tulostuksesta.

Taloudellinen

Ekologinen

JOPA

JOPA

50

%

PIENEMMÄT
SIVUKOHTAISET
KUSTANNUKSET*1
Tulosta enemmän riittoisilla
mustepatruunoilla
(Koskee vain A4-malleja)

8

95

Nopeampi

%

PIENEMPI
VIRRANKULUTUS*6

LASERIA NOPEAMPI
TYYPILLISISSÄ TÖISSÄ*1

Pieni virrankulutus ja vähän
vaihdettavia osia

Lämpenemisaikaa ei tarvita

(Koskee vain mallia WF-5620DWF.
Kaikki muut mallit käyttävät jopa
80 % vähemmän energiaa.)

WorkForce Pro WF-5620DWF
Tärkeimmät laitteisto- ja liitäntäominaisuudet
– Nelitoiminen A4-väritulostin

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1
– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa
– Kapasiteetti jopa 580 arkkia
– Automaattinen kaksipuolistulostus
– 8,8 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Nelitoiminen
A4-väritulostin

20

ppm*

Kuvassa on malli WF-5620DWF.

Tulostaa jopa
34 sivua
minuutissa

Kapasiteetti jopa
580 arkkia

Automaattinen
kaksipuolis
tulostus

8,8 cm:n värillinen
kosketusnäyttö

Suositellut ratkaisut*
Epson Email
Print
Epson iPrint

WorkForce Pro WF-5110DW

WorkForce Pro WF-8010DW

WorkForce Pro WF-8510DWF

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

– A3+-väritulostin

– A4-väritulostin

– Nelitoiminen A3+-väritulostin

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1

– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa

– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa

– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa

– Kapasiteetti jopa 580 arkkia

– Kapasiteetti jopa 1 831 arkkia

– Kapasiteetti jopa 1 831 arkkia

– Automaattinen kaksipuolistulostus

– Automaattinen kaksipuolistulostus

– Automaattinen kaksipuolistulostus

– 5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

– 5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

– 12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö

Suositellut ratkaisut*

Suositellut ratkaisut*

Suositellut ratkaisut*

1

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

* Ehdotetut ratkaisut perustuvat työryhmäsi kokoon.
Tarkista yhteensopivuus teknisten tietojen taulukoista.

1

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

–
–
–
–

Epson Email Print
Epson iPrint
AirPrint
Document Capture Pro
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SUURI KAPASITEETTI,
EDISTYKSELLINEN INTEGROINTI

Keskisuuret ja suuret työryhmät – väritulostimet
Keskisuuret ja suuret yritykset voivat hyödyntää A4-kokoisten WorkForce Pro ‑väritulostimien pientä
energiankulutusta ja jopa 34 sivun minuuttikohtaista tulostusnopeutta. Luota yhteensopivuutta ja
liiketoimintaintegrointia tukeviin edistyksellisiin toimintoihin, kuten PDL-emulaatioihin ja tehostettuihin
tietoturvatoimintoihin.

Taloudellinen

Ekologinen

JOPA

JOPA

50

%

PIENEMMÄT
SIVUKOHTAISET
KUSTANNUKSET*1
Tulosta enemmän riittoisilla
mustepatruunoilla

10

80

Nopeampi

%

PIENEMPI
VIRRANKULUTUS*1

LASERIA NOPEAMPI
TYYPILLISISSÄ TÖISSÄ*1

Värilasertulostimia pienempi
energiankulutus

Tulostusnopeus jopa 34 s/min tai
ISO-tulostusnopeus jopa 24 s/min
mustavalkoisena/värillisenä

WorkForce Pro WF-6590DWF
Tärkeimmät laitteisto- ja liitäntäominaisuudet
– Nelitoiminen A4-väritulostin

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1
– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa
– Kapasiteetti jopa 1 581 arkkia
– Automaattinen kaksipuolistulostus
– 10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Nelitoiminen
A4-väritulostin

20

ppm*

Tulostaa jopa
34 sivua
minuutissa
Automaattinen
kaksipuolis
tulostus

1,581

10.9cm

Kapasiteetti jopa
1 581 arkkia
10,9 cm:n värillinen
kosketusnäyttö

Suositellut ratkaisut*

Kuvassa on malli WF-6590DWF.

Email Print for
Enterprise

Epson Device
Admin
(Uutta! Laitekannan hallinta)

NFC-pariliitos
(Uutta! Yhdistä ja tulosta)

WorkForce Pro WF-5190DW

WorkForce Pro WF-5690DWF

WorkForce Pro WF-6090DW

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1

– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa

– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa

– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa

– Kapasiteetti jopa 580 arkkia

– Kapasiteetti jopa 580 arkkia

– Kapasiteetti jopa 1 581 arkkia

–	Automaattinen kaksipuolistulostus

– Automaattinen kaksipuolistulostus

– Automaattinen kaksipuolistulostus

–	5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

– 10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö

–	5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

Suositellut ratkaisut*

Suositellut ratkaisut*

Suositellut ratkaisut*

– A4-väritulostin

– Email Print for Enterprise
– Epson Device Admin

– Nelitoiminen A4-väritulostin

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

– A4-väritulostin

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

* Ehdotetut ratkaisut perustuvat työryhmäsi kokoon.
Tarkista yhteensopivuus teknisten tietojen taulukoista.
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EDULLINEN TULOSTUS,
SUUREMPI TEHOKKUUS

Keskisuuret ja suuret työryhmät – A3+-väritulostimet
A3+-väritulostimet sopivat kaikenkokoisten yritysten käyttöön, ja niiden Gigabit Ethernet ‑yhteydet tukevat yrityksen
integraatiota. Yhdistämällä ne eri ratkaisuihimme, kuten Email Print for Enterpriseen, voit pitää yhteyttä ja olla
tuottava missä tahansa. Tämä mallisto on ihanteellinen vaihtoehto yrityksille, jotka ovat perinteisesti käyttäneet
lasertulostimia ja haluavat leikata kustannuksia, kohentaa tuottavuutta ja vähentää käyttökatkoksia, mutta samalla
vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.

Taloudellinen

Ekologinen

JOPA

PIENET KOKONAIS
KUSTANNUKSET

96

Nopeampi

%

PIENEMPI
VIRRANKULUTUS*6

LASERIA NOPEAMPI
TYYPILLISISSÄ TÖISSÄ*1

Värilasertulostimia pienempi
energiankulutus

Tulostusnopeus jopa 34 s/min tai
ISO-tulostusnopeus jopa 24 s/min
mustavalkoisena/värillisenä

(Koskee vain mallia WF-8590DWF.
Kaikki muut mallit käyttävät jopa
80 % vähemmän energiaa.)
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WorkForce Pro WF-8590DWF
Tärkeimmät laitteisto- ja liitäntäominaisuudet
– Nelitoiminen A3+-väritulostin

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1
– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa
– Kapasiteetti jopa 1 831 arkkia
– Automaattinen kaksipuolistulostus
– 12,7 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Nelitoiminen
A3+-väritulostin

24

ppm

Tulostaa jopa
34 sivua
minuutissa
Automaattinen
kaksipuolis
tulostus

Kuvassa on malli WF-8590DWF, jossa on kolme valinnaista
kasettia ja matala laatikosto.

1,831

Kapasiteetti jopa
1 831 arkkia

12,7 cm:n värillinen
kosketusnäyttö

12.7cm

Suositellut ratkaisut*

Epson Device
Admin

Email Print for
Enterprise

(Uutta! Laitekannan hallinta)

WorkForce Pro WF-8090DW
Tärkeimmät laitteisto- ja liitäntäominaisuudet
– A3+-väritulostin

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1
– ISO-tulostusnopeus 24 sivua minuutissa
– Kapasiteetti jopa 1 831 arkkia
– Automaattinen kaksipuolistulostus
– 5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö
Nelitoiminen
A3+-väritulostin

24

ppm

Tulostaa jopa
34 sivua
minuutissa
Automaattinen
kaksipuolis
tulostus
Kuvassa on malli WF-8090DW.

* Ehdotetut ratkaisut perustuvat työryhmäsi kokoon. Tarkista
yhteensopivuus teknisten tietojen taulukoista.

1,831

Kapasiteetti jopa
1 831 arkkia
5,6 cm:n
mustavalkoinen
LCD-näyttö

Suositellut ratkaisut*
Email Print for
Enterprise

Epson Device
Admin
(Uutta! Laitekannan hallinta)
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EDULLINEN JA
ENERGIATEHOKAS

Pienet ja keskisuuret työryhmät – mustavalkotulostimet
Kaksipuolistulostusta ja Ethernet-yhteyttä tukevat monipuoliset A4-mustavalkotulostimet, joiden tulostusnopeus
on jopa 34 sivua minuutissa (ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa3), sopivat pieniin ja keskikokoisiin toimistoihin.
Vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia ja lisää tuottavuutta vähentämällä samalla käyttäjän toimia ja kustannuksia.

Taloudellinen

Ekologinen

JOPA

PIENET KOKONAIS
KUSTANNUKSET

14

80

Nopeampi

%

PIENEMPI
VIRRANKULUTUS*1

LASERIA NOPEAMPI
TYYPILLISISSÄ TÖISSÄ*1

Pienempi virrankulutus ja
vähemmän vaihdettavia osia

Lämpenemisaikaa ei tarvita

WorkForce Pro WF-M5690DWF
Tärkeimmät ominaisuudet

– Nelitoiminen A4-mustavalkotulostin
– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1
– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa
– Kapasiteetti jopa 580 arkkia
– Automaattinen kaksipuolistulostus
– 10,9 cm:n värillinen kosketusnäyttö
Nelitoiminen A4-mustavalkotulostin
(skannaus ja faksaus värillisenä)

20

ppm*

Tulostaa jopa
34 sivua
minuutissa

WorkForce Pro ‑malli WF-M5690DWF

Automaattinen
kaksipuolis
tulostus

Kapasiteetti jopa
580 arkkia

10.9cm

10,9 cm:n värillinen
kosketusnäyttö

Suositellut ratkaisut*

Epson Email
Print

Epson iPrint

WorkForce Pro WF-M4095DN

WorkForce Pro WF-M5190DW

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet

Tärkeimmät laitteistoja liitäntäominaisuudet
– A4-mustavalkotulostin

– A4-mustavalkotulostin

– Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa

– Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa1

– ISO-tulostusnopeus 16 sivua minuutissa

– ISO-tulostusnopeus 20 sivua minuutissa

– Kapasiteetti jopa 580 arkkia

– Kapasiteetti jopa 580 arkkia

– Automaattinen kaksipuolistulostus

– Automaattinen kaksipuolistulostus

Suositellut ratkaisut*

– 5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

1

– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

Suositellut ratkaisut*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

* Ehdotetut ratkaisut perustuvat työryhmäsi kokoon.
Tarkista yhteensopivuus teknisten tietojen taulukoista.
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SAUMATON INTEGROINTI
LIIKETOIMINTAAN

Jokaisen WorkForce Pro ‑mustesuihkutulostimen tukena on tehokkaita ja helppokäyttöisiä ohjelmistoratkaisuja, jotka
helpottavat asiakirjojen tulostamista sähköpostiviesteistä tai tiedostojen tallennusta ja välitöntä jakamista. Hallitse
yrityskäyttöön tarkoitettuja mustesuihkutulostimia ja pidä yhteyttä sekä varmista tuottavuutesi mistä tahansa yrityksesi
tarpeita vastaavien ratkaisujen avulla.

Email Print for Enterprise
Email Print for Enterprisen avulla voit lähettää asiakirjoja suojatusti suoraan
tulostimeen yrityksen sähköpostiosoitteesta. Tämä suoratulostus- tai Pull Print
-tilassa käytettävissä oleva suojattu järjestelmä integroituu saumattomasti
yrityksesi nykyiseen IT-infrastruktuuriin.

Leikkaa kustannuksia

Vapauttamattomien asiakirjojen
automaattinen poistaminen
ennalta määritetyn ajan kuluttua
auttaa IT-päälliköitä vähentämään
tulostuskustannuksia.

Suoratulostustila (Push Print)

Palvelinpohjaisen ohjelmistojärjestelmän
avulla voit lähettää asiakirjat sähköpostitse
ilman ohjainten asentamista tai sovellusten
lataamista.

Suojattu tulostustila (Pull Print)

Lähetä tiedosto keskeiseen
sähköpostiosoitteeseen ja siirry sitten
valitsemasi tulostimen luo vapauttamaan
tulostustyö kirjauduttuasi Websovellukseen mobiililaitteellasi. Voit tulostaa
sähköpostin tekstin sekä liitteet, kuten
Microsoft Office -asiakirjat, valokuvat ja
PDF-tiedostot.
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Epson Document Capture Suite
Epsonin ohjelmisto- ja kuvankäsittelytekniikka säästää aikaa vähentämällä vaiheiden määrää
ja mahdollistamalla skannauksen työnkulkuprosesseihisi.
Asiakirjoja ei enää tarvitse käsitellä manuaalisesti

Manuaaliset asiakirjojen käsittelyprosessit ovat pitkiä, aikaa vieviä ja monivaiheisia. Nämä prosessit eivät
ainoastaan ole tehottomia asiakirjoja jaettaessa ja arkistoitaessa, vaan niissä piilee tietojen menettämisen
ja inhimillisten erehdysten riski – ja ne vaativat runsaasti tallennustilaa.

1

Vastaanota

2

Tunnista

3

Reititä

4

Käsittele

5

Tarkista

6

Vapauta

7

Arkistoi

Yksinkertaista työnkulkua Epsonin Document Capture Suite
-ratkaisulla

Push-Scan-toimintojen avulla voit tallentaa ja integroida laadukkaita sähköisiä asiakirjoja
työnkulkuprosesseihin yhdessä vaiheessa. Tämä helpottaa asiakirjojen järjestelemisen tai
tekstinparannuksen kaltaisten monimutkaisten tehtävien suorittamista.
Ylimääräisten laajennusten tai liitäntöjen avulla yritykset voivat integroida WorkForce
Pro ‑tulostimet haluamiinsa asiakirjojen hallintajärjestelmiin ja pilvipalveluihin, mikä takaa
liiketoiminnan jatkuvuuden ja parantaa käyttökokemusta.

Tallennus

Optimoi automaattinen
työnkulku ennalta määritetyillä
töillä.

Työnkulun integrointi

Epsonin skanneripaneelit voidaan mukauttaa
ennalta määritetyillä työprofiileilla, joiden
avulla työntekijät voivat integroida asiakirjat
vaivattomasti yrityksen prosesseihin.

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/documentcapturepro.
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Epson Device Admin
Hallitse ja valvo useita tulostimia ja skannereita vaivattomasti etäältä. Ohjelmisto
lisää tuottavuutta ja säästää kustannuksia mahdollistamalla muun muassa laitteiden
asennuksen, määrityksen, valvonnan, ylläpidon ja vianmäärityksen.

Säästä aikaa ja hallitse kustannuksia

Automatisoi prosessit

Hallitse tulostimiasi ja järjestä ne etäältä yrityksesi kannalta
tehokkaimmalla tavalla sekä hyödynnä kustannuksiin ja aikaan
liittyviä säästöjä, kuten entistä parempaa käytettävyyttä.

Aseta automaattisia hälytyksiä laitetapahtumien perusteella ja paranna
tuottavuutta kloonaamalla laitekokoonpano yhdessä vaiheessa
useisiin laitteisiin.

Helppokäyttöinen

Huolehdi hallinnasta ja analysoi laitteiden käyttö

Epson Device Admin on intuitiivisesti käytettävä ohjelmisto,
jonka helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa ja helpottaa
monimutkaisten prosessien suorittamista. Sen ansiosta sinulle
jää enemmän aikaa liiketoimintasi hallintaan.

Luo helposti mukautettu raportti, joka toimitetaan automaattisesti
sähköpostiisi. Sen avulla voit seurata ja analysoida laitteiden käyttöä
suorituskykytasojen ylläpitämiseksi.

Joustava hallinta mukautuu tarpeisiisi
Yksinkertaista yritystulostusta luomalla laiteryhmiä esimerkiksi
sijainnin, mallin ja tyypin perusteella tai käytä historiallisia raportteja
alikäytettyjen tai tiettyjä erikoistoimintoja tukevien laitteiden
tunnistamiseen.

Lisätietoja: www.epson.eu/eda

Epson Device Admin on yhteensopiva vain verkossa olevien laitteiden kanssa.
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Sopii kaikkiin toimitiloihin
Hyödynnä edistyksellisiä ominaisuuksia yrityksesi kokoon ja
IT-infrastruktuuriisi katsomatta Windows-asiakasohjelmien ja
-palvelimien yhteensopivuuden ansiosta.

LAADUKKAAT TULOSTEET

Tulostuskuluilla on merkitystä kaikille yrityksille, ja siksi Epson sisällyttää valikoimaansa useita eri mustepatruunakokoja.
Ne takaavat laadukkaat ja kestävät tulosteet pienin kustannuksin ja vähällä vaivalla, sillä voit vaihtaa jokaisen musteen
erikseen. Epsonin DURABrite Ultra- ja DURABrite Pro ‑musteet ovat myös ISO 11798*8 ‑sertifioituja, mikä takaa
tulosteiden tavallista paremman kestävyyden kaikissa yritysympäristöissä.
Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa käytetään liukenematonta pigmenttipohjaista
mustetta. Pigmenttimusteeseen lisätään hartsia, joka sitoo pigmentit yhteen ja kiinnittää väriaineet.

Laadukkaat asiakirjat
DURABrite Pro ‑musteen pigmenttitiheyttä
on lisätty, joten sillä voi tuottaa entistä
kirkkaampia värejä esimerkiksi kuvia ja
kaavioita tulostettaessa. Koska pigmentti
on paperin pinnalla, tulosteet ovat lähes
näkymättömiä kääntöpuolelta.

Erinomainen naarmun- ja
taivutuskestävyys

Enemmän valinnanvaraa
Koska muste syötetään suoraan paperille,
voit tulostaa monenlaisille papereille. Koska
muste imeytyy osittain paperin kuituihin, muste
ei haalistu tai lähde ajan myötä pois, eikä
asiakirjoihin voi tehdä muutoksia.
Erittäin kestävä lopputulos
Koska muste sisältää hartsia ja se on myös
liukenematon, tulosteet ovat vedenkestäviä,
ne eivät tahraannu ja niihin voi huoletta tehdä
merkintöjä korostuskynällä.

Täydelliset tulosteet
Tehosta tulosteita laadukkaalla grafiikalla.
Suuttimen kaksinkertaisen tiheyden ansiosta
uudella PrecisionCore-tulostuspäällä voi
tuottaa laadukkaita tulosteita tavalliselle
paperille 600 dpi:n tarkkuudella. Jopa
monimutkaiset merkit ja hienot viivat
toistuvat kauniisti.

Tulostustarpeita vastaavat patruunakoot
Epsonin mustesuihkutulostimien valikoimassa käytetään erillisiä mustepatruunoita, joiden koot normaaleille, suurille ja erittäin suurille
tulostusmäärille sopivat kaikkiin käyttötarkoituksiin.

WF-5000-sarja
Koko

Koodi

Väri

WF-6000-sarja
Sivuja

*2

Koodi

Väri

4 000
T789

WF-8000-sarja
Sivuja

Koodi

Väri

10 000
T907

4 000

Koodi

Väri

Sivuja*9

T8651

10 000

T8661

2 500

7 000

5 000

5 000
T755

4 000

4 000

900
79

Sivuja

T754*

T908
2 000

WF-M5000-sarja
*2

10 000

7 000

2 600
79XL

*2

2 500
T756

800

Jopa 40 kertaa tavallista vedenkestävämpi**

1 500

Kestää hankausta

Kestää korostuskyniä**

* T754 on saatavilla vain malleihin WF-8090DW ja WF-8590DWF. **Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.
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A4-väritulostimet – WorkForce Pro WF-5000 ‑sarja
WF- 5690DWF
Tyyppi

Toiminnot

Tulostus

Musteteknologia

WF- 5620DWF

A4-nelitoimitulostin
Kaksipuolinen tulostus, skannaus, kopiointi, faksi

8/8 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä

Suurin A4-tulostusnopeus
(s/min)*1

34/30 s/min mustavalkoisena/värillisenä

A4-tulostusnopeus (s/min)*1

20/20 s/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 24734)

A4-kaksipuolistulostusnopeus
(s/min)*1

11/11 s/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 24734)
Jopa 4 800 × 1 200 dpi
Mustan oletustarkkuus: 600 × 600 dpi

Enimmäistulostuskapasiteetti
kuukaudessa*3

Suora tulostus USB-muistista

35 000 sivua
PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Kyllä
(PDF/TIFF/JPEG)

Kyllä
(TIFF/JPEG)

–

–

Luottamuksellinen,
suojattu PC-tulostus

Kyllä

A4-skannausnopeus
(yksipuolinen, s/min)

1 200 × 2 400 dpi

–

–

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kyllä/–

–/–

–/–

Skannaus sähköpostiin,
tietokoneeseen, FTP:lle,
verkkokansioon, SharePoint®*5sovellukseen ja USB-muistiin
ilman tietokonetta

Kyllä

–

–

Skannaus pilvipalveluun
(Epson Connect)

Kyllä

–

–

A4-kopiointinopeus
(kuvaa/min)
Zoomaussuhde
Kopiointitarkkuus (dpi)

Faksi

19/19 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735, yksipuolinen automaattinen paperinsyöttölaite)
25–400 %, automaattinen sovitus

–

–

Jopa 600 × 1 200 dpi

–

–

Enintään 33,6 kt/s

–

–

6 Mt/550 sivua

–

–

Faksin siirtonopeus (kt/s)
Faksin muisti

Liitännät

Mobiili- ja pilvitulostus

Epson Email Print for Enterprise (suoratulostus ja pull printing -tulostus, työn vapautus mobiililaitteesta,
suojattu tulostus), Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Verkkoliitännät

Paperin
käsittely

Tavallisen paperin koko

Hi-Speed USB* -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Langaton IEEE 802.11b/g/n (tukee Wi-Fi Directiä).
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4,
käyttäjän määrittämä 89 × 127 ~ 215,9 × 1 200 mm,
Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 leveä

Kaksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite
Paperikapasiteetti
Yleistä

Värikosketusnäyttö (cm)
Virrankulutus käyttö/valmiustila/
lepotila/virta katkaistuna (wattia)
Mitat (L × S × K) (mm)
Paino (kg)

20

–

6,3/4,5 s/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735, 300 dpi)

Skannaustarkkuus (dpi)

Kopiointi

Yksitoiminen A4-tulostin
Kaksipuolistulostus

Ensimmäisen sivun tulostus (s)

Tulostusemulaatiot

WF- 5110DW

Neliväritulostin – PrecisionCore-tulostuspää

Tulostustarkkuus (dpi)

Skannaus

WF- 5190DW

35 A4-arkkia

–

–

Vakio: 330 arkkia × 80 g/m2 (250 arkin kasetti/takana 80 arkin monitoimilokero)
Enintään: 580 arkkia × 80 g/m2 (250 arkin lisäkasetti)
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:n mustavalkoinen LCD-näyttö
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-mustavalkotulostimet – WorkForce Pro M4000/M5000 ‑sarja
WF- M5690DWF

WF- M5190DW

A4-nelitoimitulostin,
kaksipuolistulostus, skannaus,
kopiointi ja faksi

WP-M4095 DN

Tyyppi

Toiminnot

Tulostus

Musteteknologia

PrecisionCore-tulostuspää

Micro PiezoTM

Ensimmäisen sivun tulostus (s)

7 sekuntia mustavalkoisena

9 sekuntia mustavalkoisena

34 s/min mustavalkoisena

26 s/min mustavalkoisena

20 s/min mustavalkoisena (ISO/IEC 24734)

16 s/min mustavalkoisena
(ISO/IEC 24734)

11 s/min mustavalkoisena (ISO/IEC 24734)

9,2 s/min mustavalkoisena
(ISO/IEC 24734)

Jopa 1 200 × 2 400 dpi
Mustan oletustarkkuus: 1 200 × 1 200 dpi

Jopa 1 200 × 600 dpi

35 000 sivua

30 000 sivua

PCL 5/6, Adobe PostScript® 3™, PDF

PCL6, PCL5c ja Adobe®
PostScript® 3™

Suurin A4-tulostusnopeus
(s/min)*1
A4-tulostusnopeus (s/min)*1
A4-kaksipuolistulostusnopeus
(s/min)*1
Tulostustarkkuus (dpi)
Enimmäistulostuskapasiteetti
kuukaudessa*3
Tulostusemulaatiot
Suora tulostus USB-muistista

Skannaus

Kyllä (PDF/TIFF/JPEG)

–

–

Luottamuksellinen,
suojattu PC-tulostus

Kyllä

Kyllä

–

A4-skannausnopeus
(yksipuolinen, s/min)

6,3/4,5 s/min mustavalkoisena/
värillisenä (ISO/IEC 24735, 200 dpi)

–

–

1 200 × 2 400 dpi

–

–

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kyllä/–

–/–

–/–

Skannaus sähköpostiin,
tietokoneeseen, FTP:lle,
verkkokansioon, SharePoint®*5sovellukseen ja USB-muistiin
ilman tietokonetta

Kyllä

–

–

Skannaus pilvipalveluun
(Epson Connect)

Kyllä

–

–

A4-kopiointinopeus
(kuvaa/min)

19 kuvaa/min mustavalkoisena
(ISO/IEC 24735, yksipuolinen
automaattinen paperinsyöttölaite)

–

–

Zoomaussuhde

25–400 %, automaattinen sovitus

–

–

Jopa 600 × 1 200 dpi

–

–

Enintään 33,6 kt/s

–

–

6 Mt/550 sivua

–

–

Skannaustarkkuus (dpi)

Kopiointi

Kopiointitarkkuus (dpi)
Faksi

Faksin siirtonopeus (kt/s)
Faksin muisti

Liitännät

Mobiili- ja pilvitulostus
Verkkoliitännät

Paperin
käsittely

Email Print for Enterprise (suoratulostus ja pull printing -tulostus, työn vapautus mobiililaitteesta, suojattu
tulostus), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Hi-Speed USB* -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa.
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
langaton IEEE 802.11b/g/n (tukee Wi-Fi Directiä)

Hi-Speed USB* -yhteensopiva
USB 2.0 -määrityksen kanssa.Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4,
Photo Paper 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 leveä
Käyttäjän määrittämä 89 × 127 ~ 215,9 × 1 200 mm

A4, A5, A6, B5, C4 (kirjekuori),
C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori),
No. 10 (kirjekuori), Letter,
9 × 13 cm, 10 × 15 cm,
13 × 18 cm, 13 × 20 cm,
20 × 25 cm, 100 × 148 mm,
16:9, Legal

Tavallisen paperin koko

Kaksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite

35 A4-sivua

Paperikapasiteetti
Yleistä

Yksitoiminen A4-tulostin,
kaksipuolistulostus

Värikosketusnäyttö (cm)
Virrankulutus käyttö/valmiustila/
lepotila/virta katkaistuna (wattia)
Mitat (L × S × K) (mm)
Paino (kg)

–

–

Vakio: 330 arkkia (250 arkin kasetti/80 arkin monitoimilokero)
Enintään: 580 arkkia (250 arkin lisäkasetti)
10,9 cm

5,6 cm:n mustavalkoinen LCDnäyttö

–

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-väritulostimet – WorkForce Pro WF-6000 ‑sarja

Tyyppi

Toiminnot

Tulostus

Musteteknologia

WF- 6590DWF

WF- 6090DW

A4-nelitoimitulostin, kaksipuolistulostus,
skannaus, kopiointi ja faksi

Yksitoiminen A4-tulostin,
kaksipuolistulostus

Neliväritulostin – PrecisionCore-tulostuspää

Ensimmäisen sivun tulostus (s)

7/7 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä

Suurin A4-tulostusnopeus
(s/min)*1

34/34 s/min mustavalkoisena/värillisenä

A4-tulostusnopeus (s/min)*1
A4-kaksipuolistulostusnopeus
(s/min)*1
Tulostustarkkuus (dpi)

24/24 s/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 24734)
16 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 27934)
Jopa 4 800 × 1 200 dpi Mustan oletustarkkuus: 600 × 600 dpi

Enimmäistulostuskapasiteetti
kuukaudessa*3
Tulostusemulaatiot
Suora tulostus USB-muistista

Skannaus

Ei

Luottamuksellinen,
suojattu PC-tulostus

Kyllä

Kyllä

A4-skannausnopeus
(yksipuolinen, s/min)

23/23 s/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735, 200 dpi)

–

1 200 × 2 400 dpi

–

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kyllä/Kyllä

–/–

Skannaus sähköpostiin,
tietokoneeseen, FTP:lle,
verkkokansioon, SharePoint®*5sovellukseen ja USB-muistiin
ilman tietokonetta

Kyllä

–

Skannaus pilvipalveluun
(Epson Connect)

Kyllä

–

22/21 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735, yksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite)

–

25–400 %, automaattinen sovitus

–

Jopa 600 × 600 dpi

–

Enintään 33,6 kt/s

–

A4-kopiointinopeus
(kuvaa/min)
Zoomaussuhde
Kopiointitarkkuus (dpi)

Faksi

Liitännät

Faksin siirtonopeus (kt/s)
Faksin muisti

6 Mt/550 sivua

Mobiili- ja pilvitulostus

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

Verkkoliitännät

Paperin
käsittely

PDL (PCL 5c/6, PostScript 3 -emulointi, PDF 1.7)
Kyllä (PDF 1.7/TIFF/JPEG)

Skannaustarkkuus (dpi)

Kopiointi

65 000 sivua

Tavallisen paperin koko

Hi-Speed USB* -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa.
Gigabit Ethernet 1000BASET/100BASETX/10BASE-T
Langaton IEEE 802.11b/g/n (tukee Wi-Fi Directiä).
Ethernet ja langaton yhteys toimivat samanaikaisesti.
Langaton yhteys ja Wi-Fi Direct eivät toimi samanaikaisesti.
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,
Envelope #10, DL, C6, C4, käyttäjän määrittämä 55 × 127 ~ 215,9 × 1 200 mm,
Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 leveä

Kaksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite
Paperikapasiteetti
Yleistä

Värikosketusnäyttö (cm)
Virrankulutus käyttö/valmiustila/
lepotila/virta katkaistuna (wattia)
Mitat (L × S × K) (mm)
Paino (kg)
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50 A4-arkkia (80 g/m2)
Vakio: 581 arkkia (500 arkin kasetti/takana 80 arkin monitoimilokero/edessä 1 arkin monitoimilokero)
Enintään: 1 581 arkkia (2 × 500 arkin lisäkasetti)
10,9 cm

5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö

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+-väritulostimet – WorkForce Pro WF-8000 ‑sarja
WF- 8590DWF
Tyyppi

Toiminnot

Tulostus

Musteteknologia

WF- 8510DWF

A3+-monitoimitulostin, kaksipuolistulostus,
skannaus, kopiointi ja faksi

5/5 sekuntia mustavalkoisena/värillisenä

Suurin A4-tulostusnopeus
(s/min)*1

34/34 s/min mustavalkoisena/värillisenä

A4-tulostusnopeus (s/min)*1

24/24 s/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 24734)

A4-kaksipuolistulostusnopeus
(s/min)*1

16/16 s/min mustavalkoisena/värillisenä (ISO/IEC 24734)
Jopa 4 800 × 1 200 dpi
Mustan oletustarkkuus: 600 × 600 dpi

Enimmäistulostuskapasiteetti
kuukaudessa*3

Suora tulostus USB-muistista

65 000 sivua
PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

PCL 5/6, Adobe
PostScript 3®, PDF

GDI

Kyllä
(PDF/TIFF/JPEG)

Kyllä
(TIFF/JPEG)

–

–

23 s/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735 300 dpi)

–

–

1 200 × 2 400 dpi

–

–

Luottamuksellinen,
suojattu PC-tulostus
A4-skannausnopeus
(yksipuolinen) (s/min)

Kyllä

Skannaustarkkuus (dpi)

Kopiointi

Document Capture Pro/
Document Capture Pro Server

Kyllä/–

Kyllä/–

–/–

–/–

Skannaus sähköpostiin,
tietokoneeseen, FTP:lle,
verkkokansioon, SharePoint®*5sovellukseen ja USB-muistiin
ilman tietokonetta

Kyllä

Kyllä

–

–

Skannaus pilvipalveluun
(Epson Connect)

Kyllä

Kyllä

–

–

22/21 kuvaa/min mustavalkoisena/värillisenä
(ISO/IEC 24735, yksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite)

–

–

25–400 %, automaattinen sovitus

–

–

Jopa 600 × 1 200 dpi

–

–

Enintään 33,6 kt/s

–

–

6 Mt/550 sivua

–

–

A4-kopiointinopeus
(kuvaa/min)
Zoomaussuhde
Kopiointitarkkuus (dpi)

Faksi

Faksin siirtonopeus (kt/s)
Faksin muisti

Liitännät

Mobiili- ja pilvitulostus

Email Print for Enterprise (suoratulostus ja pull printing -tulostus, työn vapautus mobiililaitteesta, suojattu
tulostus), Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Verkkoliitännät

Paperin
käsittely

Tavallisen paperin koko

Hi-Speed USB* -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Langaton IEEE 802.11b/g/n (tukee Wi-Fi Directiä).
Ethernet ja langaton yhteys toimivat samanaikaisesti.
Langaton yhteys ja Wi-Fi Direct eivät toimi samanaikaisesti.
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, käyttäjän määrittämä 89 × 127 ~
215,9 × 1 200 mm, Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 leveä

Kaksipuolinen automaattinen
paperinsyöttölaite
Paperikapasiteetti

Yleistä

Yksitoiminen A3+-tulostin, kaksipuolistulostus

Ensimmäisen sivun tulostus (s)

Tulostusemulaatiot

WF- 8010DW

Neliväritulostin – PrecisionCore-tulostuspää

Tulostustarkkuus (dpi)

Skannaus

WF- 8090DW

50 A4-arkkia

Keskusyksikön mitat (L × S × K)
(mm)
Keskusyksikön paino (kg)

–

Vakio: 331 arkkia × 80 g/m2 (250 arkin kasetti/takana 80 arkin monitoimilokero/
edessä 1 arkin manuaalisyöttö)
Enintään: 1 831 arkkia × 80 g/m2 (3 × 500 arkin lisäkasetit)

Värikosketusnäyttö (cm)
Virrankulutus käyttö/valmiustila/
lepotila/virta katkaistuna (wattia)

–

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

5,6 cm:n mustavalkoinen LCD-näyttö
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 Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving. *2 Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712 -standardiin. Todellinen kapasiteetti
vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield. *3 Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa
perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin. *4 Document Capture Pro -vakio-ohjelmisto
on ladattavissa ilmaiseksi Epsonin sivustosta. *5 Saatavilla vain käytettäessä Epson Document Capture Pro -ohjelmistoa. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity
merkki. Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen merkki. PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. *6 Buyers Laboratory Inc:n
huhtikuuhun 2015 mennessä suorittamien kahden kuukauden testien mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving. *7 NFC vaatii Epson iPrint
-mobiilisovelluksen Android-laitteille. *8 ISO 11798 ‑sertifiointi, SP Technical Research Institute of Sweden. Lisätietoja on osoitteessa www.sp.se. WF-6000-sarjan
DURABrite Pro ‑musteiden ISO 11798 ‑sertifiointiprosessi. *9 Tulostettujen arkkien summittainen määrä ISO/IEC 24711 ‑testeissä, kun käytetään oletustilaa ja
yksipuolista jatkuvaa tulostusta sekä ISO/IEC 19752 ‑standardin mukaista mustavalkoista testikuviota. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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