Kies de ideale printer
voor uw bedrijf

Epson biedt een breed assortiment inkjetprinters, geschikt voor het thuiskantoor tot en met
de grote onderneming, waarmee u geld, tijd en onnodige rompslomp kunt besparen en uw
bedrijf kunt laten groeien. Elke printerreeks, van EcoTank tot WorkForce Enterprise, heeft
weer iets anders te bieden zodat u gegarandeerd de voor u perfecte printer vindt. Bedenk
welke functies voor u belangrijk zijn en gebruik deze handleiding om de juiste printer te kiezen
die geschikt is voor al uw zakelijke behoeften.

Snelheid

Kosten per pagina
€

Hoogste

Zeer laag
(MPS-contract)

€

Initiële investering

Aanbevolen maandelijks
afdrukvolume

€

MPS-contract

8000-100.000

€

Hoog

Zeer laag
(MPS-contract)

MPS-contract

1500-10.000

Hoog

Laag

Gem.

200-4000

Gem.

Gem.

Laag

50-200

Gem.

Uitzonderlijk laag

Hoog

100-400

Zakelijke inkjetprinters
van Epson
Doelmarkt

Gebruikers per apparaat

WorkForce Enterprise
De zakelijke inkjetprinter WorkForce Enterprise
combineert zeer snelle prestaties met een laag
energieverbruik.
Kleinbedrijf/MKB/Corporate

20+

Kleinbedrijf/MKB/Corporate

6-15

SoHo/Kleinbedrijf/MKB

1-10

WorkForce Pro RIPS
Voorkom de gebruikelijke frustraties van printers en
maak meer tijd vrij voor uw bedrijf met de nieuwste
WorkForce Pro RIPS-printers voor zakelijk gebruik.

WorkForce Pro
De WorkForce Pro-inkjetprinters zijn ontwikkeld voor
zakelijk gebruik en bieden uitstekende betrouwbaarheid,
minder impact op het milieu en produceren minder afval.

WorkForce
De kleine maar krachtige zakelijke WorkForceinkjetprinters bieden kwaliteit, snelheid en een
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor
ieder klein kantoor.

Thuis/SoHo

1-4

Thuis/SoHo

1-4

EcoTank
Inktpatronen behoren tot het verleden. U kunt
nu profiteren van uitzonderlijk lage afdrukkosten
met de EcoTank-serie.

Zoek de printer die bij u past

Thuisgebruik
Creëer de ideale werkruimte in uw vertrouwde
thuisomgeving. Dankzij de technologie die speciaal is
ontwikkeld voor drukke huisgezinnen, zijn de inkjetprinters
van Epson eenvoudig te installeren en gebruiken.
Ze voldoen aan de behoeften van iedereen met
veelzijdig en probleemloos afdrukken.

Kleinbedrijf/thuiskantoor
Epson biedt ideale oplossingen voor drukke thuiskantoren
en kleine bedrijven met uitmuntende kwaliteit en
probleemloos afdrukken tegen uitzonderlijk lage kosten.
Verbeter de efficiëntie van uw team dankzij de betrouwbare
werking en hoogwaardige resultaten van de printer,
zodat u geld, tijd en onnodige rompslomp kunt besparen
en uw bedrijf kunt laten groeien.

Kleinbedrijf/MKB
Houd uw productiviteit op peil en beperk de bedrijfskosten
tot een minimum met snelle en krachtige technologie die
ontworpen is om te voldoen aan uw zakelijke behoeften.
Epson's rijk uitgeruste assortiment van zakelijke WorkForceinkjetprinters is ideaal voor kantoren met een behoefte aan
hoge printkwaliteit en hoge afdrukvolumes. Inkjetprinters
zijn betrouwbaar, snel en duurzaam en bieden kwaliteit,
snelheid en toegevoegde waarde voor ieder klein kantoor.

Grote onderneming / corporate
Epson's assortiment hoogwaardige zakelijke inkjetprinters is
speciaal ontwikkeld voor bedrijven en zorgt voor een hogere
productiviteit zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Dankzij de hoge afdruksnelheid kunt u grote hoeveelheden
documenten snel en eenvoudig afdrukken en de innovatieve
technologie zorgt voor gestroomlijnde workflows en grotere
efficiëntie en interactiviteit op de werkplek.

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Thuis/SoHo

Thuis/SoHo

Gebruiker per apparaat

1-4

1-4

Max. papierformaat

A4

A3+

15/8 ppm
33/20 ppm

Tot 18/10 ppm
Tot 32/20 ppm

Tot 250 pagina's

Tot 500 pagina's

Max. maandelijkse
afdrukcapaciteit2

5000

Tot 20.000

Emulaties printertalen

GDI

GDI

-

-

Zwarte pigmentinkt,
Dye-kleuren

Zwarte pigmentinkt,
Dye-kleuren

Meegeleverde inkt4

Meegeleverde inkt4

Vervangende inkt4

Vervangende inkt4

€ 0,002 zwart-wit
€ 0,007 kleur

€ 0,003 zwart-wit
€ 0,008 kleur

Doelmarkt

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

ISO-snelheid1
Max. snelheid

(Zwart-wit/kleur)

Papiercapaciteit

WorkForce Pro

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Geschikt voor BPS/MPS

Type inkt

Max. inktrendement3

Tot 7500

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Tot 14.000

Kosten per pagina5

Tot 11.300
Tot 7500

WorkForce
WF-2700-serie

WorkForce
WF-7000-serie

WorkForce Pro
WF-3720-serie

WorkForce Pro
WF-4700-serie

WorkForce Pro
WF-5000-serie

Thuis/
SoHo

Thuis/
SoHo

SoHo/
Kleinbedrijf

SoHo/
Kleinbedrijf

SoHo/
Kleinbedrijf/MKB

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

A3+

A4

A4

A4

13/7,3 ppm
33/20 ppm

18/10 ppm
32/20 ppm

20/10 ppm
33/20 ppm

Tot 24/22 ppm
34/30 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

Tot 150 pagina's

Tot 500 pagina's

Tot 250 pagina's

Tot 500 pagina's

Tot 580 pagina's

3000

20.000

20.000

25.000

35.000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI/PDL
(PCL6 en PS3)

-

-

-

-

Ja

DuraBrite Ultrapigmentinkt

DuraBrite Ultrapigmentinkt

DuraBrite Ultrapigmentinkt

DuraBrite Ultrapigmentinkt

DuraBrite Ultrapigmentinkt

500 zwart-wit
450 kleur

2200 zwart-wit
1100 kleur

1000 zwart-wit
950 kleur

2600 zwart-wit
1900 kleur

4000 zwart-wit
4000 kleur

€ 0,044 zwart-wit
€ 0,157 kleur

€ 0,022 zwart-wit
€ 0,100 kleur

€ 0,040 zwart-wit
€ 0,113 kleur

€ 0,022 zwart-wit
€ 0,077 kleur

€ 0,013 zwart-wit
€ 0,058 kleur

WorkForce Pro
WF-6000-serie

WorkForce Pro
WF-8000-serie

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

Kleinbedrijf/MKB

Kleinbedrijf/MKB

Kleinbedrijf/MKB/
Corporate

Kleinbedrijf/MKB/
Corporate

Kleinbedrijf/MKB/
Corporate

6-10

6-10

6-10

6-15

20+

A4

A3+

A4

A3+

A3+

24/24 ppm
34/34 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

100/100 ppm
100/100 ppm

Tot 1580 pagina's

Tot 1831 pagina's

Tot 580 pagina's

Tot 1831 pagina's

Tot 5350 pagina's

65.000

65.000

45.000

75.000

400.000

PDL
(PCL6 en PS3)

GDI/PDL
(PCL6 en PS3)

PDL
(PCL6 en PS3)

PDL
(PCL6 en PS3)

PDL
(PCL6 en PS3)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

DuraBrite Propigmentinkt

DuraBrite Propigmentinkt

DuraBrite Propigmentinkt

DuraBrite Propigmentinkt

DuraBrite Propigmentinkt

10.000 zwart-wit
7000 kleur

10.000 zwart-wit
7000 kleur

75.000 zwart-wit
50.000 kleur

86.000 zwart-wit
84.000 kleur

100.000 zwart-wit
50.000 kleur

€ 0,009 zwart-wit
€ 0,051 kleur

€ 0,009 zwart-wit
€ 0,051 kleur

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

1. Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category Test voor
standaard A4-enkelzijdig. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/testing
2. Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde
afdruksnelheden en papierverwerkingsmogelijkheden.
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3. Geschat paginarendement op basis van ISO/IEC 24711/24712. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van
de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield
4. Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van Epson's originele methodologie vanuit de afdruksimulatie van
testpatronen in ISO/IEC 24712. Genoemde rendementen zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC24711. Genoemde rendementen
kunnen variëren afhankelijk van de afbeeldingen die u afdrukt, de papiersoort die u gebruikt, de frequentie van uw afdrukken
en omgevingscondities zoals de temperatuur. Tijdens de eerste installatie van de printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt
verbruikt om de spuitkoppen van de printkop te vullen. Hierdoor is het rendement van de oorspronkelijk meegeleverde inktset
mogelijk lager.
5. De kosten per pagina van Epson zijn berekend op basis van de officiële catalogusprijzen (inclusief btw) van de fabrikanten
in Frankrijk en Duitsland per november 2017 voor de hoogste capaciteit, aftermarket-inkt verbruiksartikelen gedeeld door het
ISO-paginarendement zoals gepubliceerd op www.epson.eu/pageyield en is exclusief standaard onderhoudskosten indien van
toepassing.
Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

