Vælg den ideelle
printer til din
virksomhed

Uanset om du har et hjemmekontor eller arbejder i en stor virksomhed, kan Epson tilbyde
et bredt udvalg af inkjetprintere, der kan hjælpe din virksomhed med at vokse og spare dig
penge, tid og unødvendigt besvær. Fra EcoTank til WorkForce Enterprise tilbyder hver serie
noget specielt, så du garanteret finder den perfekte printer. Tænk på de funktioner, der er
vigtige for dig, og brug denne vejledning til at hjælpe dig med at vælge den rigtige printer
til dine forretningsbehov.

Hastighed

Omkostning pr. side
€

Højest

Meget lav
(MPS-kontrakt)

€

Startinvestering

Anbefalet månedlig
udskriftsmængde

€

MPS-kontrakt

8.000 - 100.000

€

Høj

Meget lav
(MPS-kontrakt)

MPS-kontrakt

1.500 - 10.000

Høj

Lav

Mellem

200 - 4.000

Mellem

Mellem

Lav

50 - 200

Mellem

Ultralav

Høj

100 - 400

Epsons inkjetprintere til
erhvervsbrug
Målmarked

Brugere pr. enhed

SMB/SME/Selskaber

20+

SMB/SME/Selskaber

6-15

SoHo/SMB/SME

1-10

Hjemme/SoHo

1-4

Hjemme/SoHo

1-4

WorkForce Enterprise
WorkForce Enterprise-serien af inkjetprintere til
erhvervsbrug kombinerer ultrahurtig ydeevne med lavt
energiforbrug.

WorkForce Pro RIPS
Slip af med de almindelige printerfrustrationer og frigør
din virksomhed med de nyeste WorkForce Pro RIPSerhvervsprintere.

WorkForce Pro
WorkForce Pro-inkjetprintere til erhvervsbrug
er fremstillet til virksomheder og leverer enestående
pålidelighed, reduceret miljøpåvirkning og
reducerede affaldsmængder.

WorkForce
Den lille og kraftfulde serie af WorkForce-inkjetprintere
til erhvervsbrug tilfører alle små kontorer kvalitet,
hastighed og værdi.

EcoTank
Sig farvel til blækpatroner og goddag til ultraøkonomisk
udskrivning med EcoTank-serien.

Find den rigtige printer til dig

Hjemme
Skab det ideelle projektområde i dit eget hjem. Med
teknologi, som er udviklet til travle husholdninger, er Epsons
inkjetprintere nemme at installere og bruge og hjælper dig
med at opfylde alles behov for alsidige, problemfrie udskrifter.

Lille kontor/hjemmekontor
Epson tilbyder ideelle løsninger til travle hjemmekontorer
og mindre kontorer - med problemfrie udskrifter i topkvalitet
til en ultralav pris. Gør dit team mere effektivt med pålidelig
drift og kvalitet og hjælp din lille virksomhed med at vokse
og spare penge, tid og unødvendigt besvær.

SMB/SME
Hold produktiviteten oppe og driftsomkostningerne på et
minimum med hurtig og effektiv teknologi, der er designet
til at dække erhvervsbehov. Epsons funktionsspækkede
serie af WorkForce-inkjetprintere til erhvervsbrug er ideelle
til kontorer med høje forventninger til udskrivningskvalitet og
-mængder. Inkjetprinterne er pålidelige, hurtige og designet
til at holde, og de tilfører kvalitet, hastighed og værdi til alle
små kontorer.

Selskaber
Epsons sortiment af højtydende inkjetprintere til erhvervsbrug
øger den generelle produktivitet uden at gå på kompromis
med kvaliteten. Med hurtige udskrifter kan du udskrive store
mængder af dokumenter hurtigt og nemt, og den innovative
teknologi forenkler arbejdsgange og skaber større effektivitet
og interaktivitet på arbejdspladsen.

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Hjemme/SoHo

Hjemme/SoHo

Brugere pr. enhed

1-4

1-4

Maks. papirstørrelse

A4

A3+

(Sort-hvid/farver)

15/8 sider
pr. minut
33/20 sider
pr. minut

Op til 18/10 sider
pr. minut
Op til 32/20 sider
pr. minut

Papirkapacitet

Op til 250 sider

Op til 500 sider

Maks. månedlig kapacitet2

5.000

Op til 20.000

Emulering af printersprog

GDI

GDI

-

-

Pigmentbaseret sort,
farveblæk

Pigmentbaseret sort,
farveblæk

Inkluderet blæk4

Inkluderet blæk4

Udskiftningsblæk4

Udskiftningsblæk4

€0,002 sort-hvid
€0,007 farver

€0,003 sort-hvid
€0,008 farver

Målmarked

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

ISO-hastighed1
Maks. hastighed

WorkForce Pro

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

BPS/MPS-parat

Blæktype

Maks. blækkapacitet3

Op til 7.500

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Op til 14.000

Omkostning pr. side5

Op til 11.300
Op til 7.500

WorkForce
WF-2700-serien

WorkForce
WF-7000-serien

WorkForce Pro
WF-3720-serien

WorkForce Pro
WF-4700-serien

WorkForce Pro
WF-5000-serien

Hjemme/SoHo

Hjemme/SoHo

SoHo/SMB

SoHo/SMB

SoHo/SMB/SME

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

A3+

A4

A4

A4

13/7,3 sider
pr. minut
33/20 sider
pr. minut

18/10 sider
pr. minut
32/20 sider
pr. minut

20/10 sider
pr. minut
33/20 sider
pr. minut

Op til 24/22 sider
pr. minut
34/30 sider
pr. minut

20/20 sider
pr. minut
34/30 sider
pr. minut

Op til 150 sider

Op til 500 sider

Op til 250 sider

Op til 500 sider

Op til 580 sider

3.000

20.000

20.000

25.000

35.000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI/PDL
(PCL6 og PS3)

-

-

-

-

Ja

Pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk

500 sort-hvid
450 farver

2.200 sort-hvid
1.100 farver

1.000 sort-hvid
950 farver

2.600 sort-hvid
1.900 farver

4.000 sort-hvid
4.000 farver

€0,044 sort-hvid
€0,157 farver

€0,022 sort-hvid
€0,100 farver

€0,040 sort-hvid
€0,113 farver

€0,022 sort-hvid
€0,077 farver

€0,013 sort-hvid
€0,058 farver

WorkForce Pro
WF-6000-serien

WorkForce Pro
WF-8000-serien

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

SMB/SME

SMB/SME

SMB/SME/Selskaber

SMB/SME/Selskaber

SMB/SME/Selskaber

6-10

6-10

6-10

6-15

20+

A4

A3+

A4

A3+

A3+

24/24 sider
pr. minut
34/34 sider
pr. minut

24/24 sider
pr. minut
34/34 sider
pr. minut

20/20 sider
pr. minut
34/30 sider
pr. minut

24/24 sider
pr. minut
34/34 sider
pr. minut

100/100 sider
pr. minut
100/100 sider
pr. minut

Op til 1.580 sider

Op til 1.831 sider

Op til 580 sider

Op til 1.831 sider

Op til 5.350 sider

65.000

65.000

45.000

75.000

400.000

PDL
(PCL6 og PS3)

GDI/PDL
(PCL6 og PS3)

PDL
(PCL6 og PS3)

PDL
(PCL6 og PS3)

PDL
(PCL6 og PS3)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Pigmentbaseret
DURABrite Pro-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Pro-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Pro-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Pro-blæk

Pigmentbaseret
DURABrite Pro-blæk

10.000 sort-hvid
7.000 farver

10.000 sort-hvid
7.000 farver

75.000 sort-hvid
50.000 farver

86.000 sort-hvid
84.000 farver

100.000 sort-hvid
50.000 farver

€0,009 sort-hvid
€0,051 farver

€0,009 sort-hvid
€0,051 farver

Pris på forespørgsel

Pris på forespørgsel

Pris på forespørgsel

1. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for A4-simplexstandardtilstand.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/testing
2. Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede
udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
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3. Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711/24712. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder
og brugsforhold. Yderligere oplysninger findes på www.epson.eu/pageyield.
4. De anførte kapaciteter er beregnet på grundlag af Epsons originale metodik fra udskriftssimulering af testmønstre, som angivet
i ISO/IEC 24712. De anførte kapaciteter er IKKE baseret på ISO/IEC24711. De anførte kapaciteter kan variere i forhold til de billeder,
du udskriver, den anvendte papirtype, hyppigheden af dine udskrivninger samt miljøforhold som f.eks. temperaturen. Under den
indledende printerinstallation bruges en vis mængde blæk til opfyldning af printhovedets dyser. Det er grunden til, at ydeevnen for
det første medfølgende sæt kan være lavere.
5. Epsons omkostninger pr. side er beregnet ud fra producenternes officielle listepriser (inkl. moms) i Frankrig og Tyskland
pr. november 2017 for eftermarkedsblæk med den højeste kapacitet divideret med ISO-ydelsen, som blev offentliggjort
på www.epson.eu/pageyield, og omfatter ikke vedligeholdelsesomkostninger, hvor det er relevant.
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.

