Velg den ideelle
løsningen for
bedriften

Epson tilbyr et bredt utvalg av blekkskrivere, fra bruk på hjemmekontorer til store bedrifter,
som kan hjelpe deg med å spare penger og tid og unngå unødvendige problemer som
hjelper virksomheten med å vokse. Fra EcoTank til WorkForce Enterprise tilbyr hver serie
noe spesielt, slik at du garantert finner den perfekte skriveren. Tenk på funksjonene som
er viktige for deg, og bruk denne veiledningen til å hjelpe deg med å velge riktig skriver til
forretningsbehovene dine.

Hastighet

Kostnad per side
€

Høyeste

Svært lav
(MPS-kontrakt)

€

Førstegangsinvestering

Anbefalt månedlig
utskriftsvolum

€

MPS-kontrakt

8 000–100 000

€

Høy

Svært lav
(MPS-kontrakt)

MPS-kontrakt

1 500–10 000

Høy

Lav

Middels

200–4 000

Middels

Middels

Lav

50–200

Middels

Svært lav

Høy

100–400

Epsons blekkskrivere
for bedrifter
Målgruppe

Brukere per enhet

SMB / SME / Konsern

20+

SMB / SME / Konsern

6–15

SoHo / SMB / SME

1–10

Hjem / SoHo

1–4

Hjem / SoHo

1–4

WorkForce Enterprise
WorkForce Enterprise-serien med bedriftsskrivere
kombinerer rask ytelse med lavt energiforbruk.

WorkForce Pro RIPS
Bli kvitt de vanlige skriverfrustrasjonene og frigjør
bedriften med de nyeste WorkForce Pro RIPS
kontorskriverne.

WorkForce Pro
WorkForce Pro-blekkskrivere er designet for bedrifter og
leverer enestående pålitelighet, redusert miljøbelastning
og redusert avfall.

WorkForce
Den lille, men kraftige serien med WorkForceblekkskrivere for bedrifter tilfører små kontorer kvalitet,
hastighet og verdi.

EcoTank
Si farvel til blekkpatroner og ta imot svært rimelige
utskrifter med EcoTank-serien.

Finn den rette skriveren for deg

Hjem
Skap det perfekte prosjektområdet i ditt eget hjem.
Med teknologi som er utviklet for travle husholdninger,
er Epsons blekkskrivere enkle å installere og enkle å bruke,
og hjelper deg med å oppfylle behovene til alle med allsidige,
problemfrie utskrifter.

Små kontorer/hjemmekontor
Epson tilbyr perfekte løsninger for travle hjemmekontorer og
små kontorer med problemfrie utskrifter av topp kvalitet til
en svært lav kostnad. Forbedre effektiviteten til teamet med
pålitelig drift og kvalitet, noe som bidrar til å spare penger
og tid og unngå unødvendige problemer som hjelper små
bedrifter med å vokse.

SMB/SME
Hold produktiviteten oppe og driftskostnadene på et
minimum med rask og kraftig teknologi som er laget for
å dekke forretningsbehov. Epsons funksjonsrike utvalg av
WorkForce-blekkskrivere for bedrifter er perfekte for kontorer
med forventninger om høy utskriftskvalitet og høye volumer.
Blekkskrivere er pålitelige, raske og bygget for å vare, og
tilfører kvalitet, hastighet og verdi til alle små kontorer.

Bedrift
Epsons utvalg av høytytende blekkskrivere for bedrifter
øker den generelle produktiviteten uten å ofre kvaliteten.
Med raske utskrifter kan du skrive ut store mengder
dokumenter raskt og enkelt, og den nyskapende teknologien
forenkler arbeidsflyten for å gi økt effektivitet og interaktivitet
på arbeidsplassen.

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Hjem / SoHo

Hjem / SoHo

Bruker per enhet

1–4

1–4

Maks. papirstørrelse

A4

A3+

15/8 spm
33/20 spm

Opptil 18/10 spm
Opptil 32/20 spm

Opptil 250 sider

Opptil 500 sider

5 000

Opptil 20 000

GDI

GDI

-

-

Pigmentblekk for
svart og farge

Pigmentblekk for
svart og farge

Inkludert blekk4

Inkludert blekk4

Målgruppe

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

ISO-hastighet1
Maks. utskriftshastighet
(Svart-hvitt/farger)

Papirkapasitet

WorkForce Pro
Maks. månedlig
belastningssyklus2

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Emulering av utskriftsspråk

BPS/MPS-klar

Blekktype

Maks. blekkapasitet3

Kostnad per side5

Opptil 11 300

Erstatningsblekk4

€0,002 svart-hvitt
€0,007 farger

€0,003 svart-hvitt
€0,008 farger

Opptil 7 500

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Opptil 14 000

Erstatningsblekk4

Opptil 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

Hjem / SoHo

Hjem / 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 spm
33/20 spm

18/10 spm
32/20 spm

20/10 spm
33/20 spm

Opptil 24/22 spm
34/30 spm

20/20 spm
34/30 spm

Opptil 150 sider

Opptil 500 sider

Opptil 250 sider

Opptil 500 sider

Opptil 580 sider

3 000

20 000

20 000

25 000

35 000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI / PDL
(PCL6 og PS3)

-

-

-

-

Ja

DuraBrite Ultrapigmentblekk

DuraBrite Ultrapigmentblekk

DuraBrite Ultrapigmentblekk

DuraBrite Ultrapigmentblekk

DuraBrite Ultrapigmentblekk

500 svart-hvitt
450 farger

2 200 svart-hvitt
1 100 farger

1 000 svart-hvitt
950 farger

2 600 svart-hvitt
1 900 farger

4 000 svart-hvitt
4 000 farger

€0,044 svart-hvitt
€0,157 farger

€0,022 svart-hvitt
€0,100 farger

€0,040 svart-hvitt
€0,113 farger

€0,022 svart-hvitt
€0,077 farger

€0,013 svart-hvitt
€0,058 farger

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 /
Konsern

SMB / SME /
Konsern

SMB / SME /
Konsern

6–10

6–10

6–10

6–15

20+

A4

A3+

A4

A3+

A3+

24/24 spm
34/34 spm

24/24 spm
34/34 spm

20/20 spm
34/30 spm

24/24 spm
34/34 spm

100/100 spm
100/100 spm

Opptil 1 580 sider

Opptil 1 831 sider

Opptil 580 sider

Opptil 1 831 sider

Opptil 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

DuraBrite Propigmentblekk

DuraBrite Propigmentblekk

DuraBrite Propigmentblekk

DuraBrite Propigmentblekk

DuraBrite Propigmentblekk

10 000 svart-hvitt
7 000 farger

10 000 svart-hvitt
7 000 farger

75 000 svart-hvitt
50 000 farger

86 000 svart-hvitt
84 000 farger

100 000 svart-hvitt
50 000 farger

€0,009 svart-hvitt
€0,051 farger

€0,009 svart-hvitt
€0,051 farger

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

1. Fastsettes i henhold til ISO/IEC 24734 og viser gjennomsnittlig ESAT for test av standard ensidige A4-utskrifter i kontorkategorien.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.epson.eu/testing
2. Maksimalt antall utskrevne sider per måned basert på skriverens yteevne, inkludert ISO-klassifiserte utskriftshastigheter og
papirhåndteringsfunksjoner.
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3. Omtrentlig antall sider er basert på ISO/IEC 24711/24712. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og det som
skrives ut. Du finner mer informasjon på www.epson.eu/pageyield
4. Den oppgitte kapasiteten er beregnet basert på Epsons originale metode for utskriftsimulering av testmønstre som er beskrevet
i ISO/IEC 24712. Den oppgitte kapasiteten er IKKE basert på ISO/IEC 24711. Kapasiteten kan variere avhengig av hva du skriver ut,
papirtypen du bruker, hvor ofte du skriver ut, og miljømessige forhold som for eksempel temperatur. Under installeringen av skriveren
brukes en viss blekkmengde for å fylle dysene på skrivehodet, og derfor kan kapasiteten til det medfølgende settet være lavere.
5. Epsons kostnad per side er beregnet ut fra produsentenes offisielle listepriser (inkludert mva) i Frankrike og Tyskland per november
2017 for ettermarkedsblekk med høyest kapasitet delt på ISO-ytelsen som ble publisert på www.epson.eu/pageyield og inkluderer
ikke vedlikeholdskostnader der det er aktuelt.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

