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ÜZLETI IGÉNYEKRE 
TERVEZVE

WorkForce Pro sorozat



A nyomtatási költségek minden vállalkozás számára terhet jelentenek, ezért számos 
tintapatronméretet kínálunk. Ez lehetővé teszi a költségek alacsonyan tartását, 
biztosítja a nyomatok kiváló minőségét és tartósságát, bármilyen üzleti környezetben.

Speciális Epson DURABrite Ultra tinta

VERHETETLEN  
PÁROSÍTÁS

Hihetetlen tartósság
A nyomatok azonnal 
megszáradnak, illetve ellenállnak 
a víznek, elkenődésnek, fakulásnak, 
még szövegkiemelő használata 
esetén is

Irodai minőségű 
dokumentumok
Lézerminőségű szöveg és 
grafika nyomtatása egyszerű 
irodai papírra

Tökéletes nyomatok
Dobja fel nyomtatott anyagait 
minőségi grafikával

Nagyobb választék
Nyomtasson számos papírméretre, 
akár látványos színes nyomtatással, 
fényes nyomathordozóra is
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A nyomtatási igényeknek megfelelő tintapatron-választék

Az Epson minden tintasugaras 
nyomtatócsaládjában színenként 
cserélhető tintapatronokat használ.

Ezzel alacsonyan tarthatja a költségeket, mert 
elég az elhasznált színt pótolnia. Patronméret-
választékunk lehetővé teszi, hogy a normál, 
a nagy, illetve a nagyon nagy nyomtatási 
mennyiségre külön patront választhasson. 
Így a nyomtatási mennyiségtől függetlenül 
mindenképpen olcsón nyomtathat.

Normál mennyiség, 
alacsony patrononkénti 
költség

79
79
79
79

~900 fekete-fehér oldal*2

~800 színes oldal*2

Nagy mennyiség, 
alacsony lapköltség

79XL
79XL
79XL
79XL

~2600 fekete-fehér oldal*2

~2000 színes oldal*2 

Nagyon nagy 
mennyiség, alacsony 
lapköltség

T7891
T7892
T7893
T7894

~ 4000 fekete-fehér 
és színes oldal*2



ALACSONYABB KÖLTSÉGEK, 
KISEBB KÖRNYEZETTERHELÉS, 
NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG
Gazdaságos Környezetbarát Gyors

50% 80%
Akár 50%-kal 
alacsonyabb lapköltség*1

80%-kal alacsonyabb 
energiafelhasználás*1

Tipikus nyomtatási 
feladatokban gyorsabb, 
mint a lézernyomtató*1

•  Nyomtasson több oldalt nagy 
kapacitású tintapatronokkal

•  Alacsonyabb teljesítményfelvétel 
és kevesebb cserélendő alkatrész

•  Nincs szükség felmelegedési időre

CSÖKKENTETT KÖRNYEZETI TERHELÉS

A WorkForce Pro sorozat jobban kíméli a környezetet, mint a versenytársak lézernyomtatói. Az Epson tiszta, 
hőmentes technológiája nyomtatás közben és nyomtatás után nem fejleszt ózonréteget károsító gázokat,  
nem bocsát ki ventilátorzajt, és ezzel segíti a vállalkozásokat környezetvédelmi céljaik teljesítésében.

Energiatakarékos 80%-al kisebb teljesítményfelvétel*1

Helytakarékos Kevesebb, helytakarékosabb tintapatront használ és kisebb a helyigénye,  
mivel a nyomtató körül nem kell szabad teret hagyni a szellőzéshez

Kevesebb cserélendő alkatrész Egy lézernyomtatóhoz hasonlítva nincs szükség a működéshez hengerre,  
fixálóegységre, fotokonduktorokra, átvivő egységre és átvivő hengerre

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁL A PRECISIONCORE?

A PrecisionCore nyomtatófej technológiával, amely a tintasugaras nyomtatásnak egy  
magasabb szintjét kínálja, jelentős javulás érhető el a sebesség, minőség, megbízhatóság  
és hatékonyság terén.

1. Ipari és kereskedelmi 
alkalmazásokban használt 
rendkívül megbízható és 
tartós technológia
A PrecisionCore technológiát az 
Epson ipari és kereskedelmi nyomtatási 
termékei használják, a nagy sebességű 
ipari címkenyomtatási és közvetlen 
textilnyomtatási alkalmazásokat is 
beleértve. Ezeknél a kereskedelmi 
alkalmazásoknál kiváló tartósságra, 
megbízhatóságra, minőségre és 
sebességre van szükség.

2. Már irodai nyomtatáshoz is elérhető
Az Epson 125 millió Eurót ruházott 
be új gyártási kapacitásokba, hogy 
a PrecisionCore nyomtatófej előnyei 
most először az Epson WorkForce Pro 
termékcsaládnál is biztosítsák a kiváló 
minőségű, gyors és megbízható 
munkahelyi nyomtatást.

3. A sebesség, a minőség és 
a megbízhatóság tökéletes 
kombinációja
A PrecisionCore nyomtatófej technológia 
különböző méretű tintacseppeket állít 
elő. A nagyobb cseppek a nagy méretű 
színes területek hatékonyabb kitöltésével 
fokozzák a nyomtatási sebességet, míg a 
kisebb cseppek simább színátmeneteket 
és élesebb éleket létrehozva javítják a 
nyomtatás minőségét. Ugyanakkor minden 
PrecisionCore Piezo elem potenciálisan 
nagy érzékenységű érzékelőként is 
működik, amely ezredmásodpercek 
alatt öndiagnosztikát végez, majd 
szükség szerint beállítja magát.



WorkForce Pro WF-5690DWF

Nagy teljesítményű, üzleti négyfunkciós készülék munkacsoportoknak és 
vállalkozásoknak, amelyek kiváló minőséget, nagy sebességet és kiemelkedően 
gazdaságos működést igényelnek.

Miért érné be kevesebbel, ha minden az Öné lehet? Tekintse meg az Epson 
WorkForce Pro sorozatot, válassza ki az Ön üzletének legjobban megfelelő 
modellt, és készüljön fel, hogy ezúttal kevesebb pénzért sokkal többet kap.

ÜZLETI IGÉNYEKRE 
TERVEZVE

GYORS 
KÉTOLDALAS 
NYOMTATÁS

SZÍNES 
ÉRINTŐKÉPERNYŐ

NAGY KAPACITÁSÚ 
TINTAPATRONOK

Wi-Fi  
DIRECT™

KÖZVETLEN 
NYOMTATÁS/
SZKENNELÉS 

USB-RŐL

PAPÍRKAPACITÁS

DOKUMENTUMKEZELŐ 
MEGOLDÁSOK

EMAIL PRINT  
FOR ENTERPRISE

Az Epson Document Capture Pro szoftvere a beolvasott üzleti 
dokumentumokat könnyedén integrálni tudja a legelterjedtebb 
dokumentumkezelő rendszerekbe és felhőalapú szolgáltatásokba.

Küldje gyorsan a dokumentumokat közvetlenül a nyomtatójára 
az Epson biztonságos, illesztőprogram nélküli, e-mail alapú üzleti 
nyomtatási megoldásával. Közvetlen és „pull print” nyomtatási 
üzemmódokban ideális a számítógépen és mobil eszközökön tárolt 
dokumentumok e-mail-ben történő továbbítására és kinyomtatására.

Főbb jellemzők
•  Kétoldalas nyomtatás, másolás, 

lapolvasás és faxolás
•  Nyomtatás akár 34 lap/perc vagy 20 lap/perc 

fekete-fehér (ISO) vagy akár 30 lap/perc vagy 
20 lap/perc színes (ISO) sebességgel*1

•  Akár 4000 oldalas tintapatron-kapacitás*2

•  Gigabites hálózathoz használható, PCL6, 
PCL5c és eredeti Adobe® PostScript® 3™ 
emulációkkal

•  PrecisionCore technológia™– az Epson 
legújabb, korszerű nyomtatófej-technológiája

•  Magabiztos biztonságos nyomtatás
•  Epson Connect, amellyel e-mailből, 

okostelefonról vagy táblaszámítógépről 
a világon bárhol nyomtathat

•  Nagy méretű, 10,9 cm-es színes 
érintőképernyő könnyű menühasználattal



WorkForce Pro WF-5620DWF WorkForce Pro WF-5190DW WorkForce Pro WF-5110DW

Ideális üzleti négyfunkciós készülék kis 
és közepes munkacsoportok számára.
 
Főbb jellemzők
–  Beépített 35 lapos automatikus lapadagoló
–  Nagy méretű, 8,8 cm-es színes érintőképernyő 

könnyű menühasználattal
–  Nagy sebességű faxkészülék 550 lapos 

memóriával
–  Közvetlen nyomtatás és szkennelés USB 

memóriáról, anélkül, hogy PC-kapcsolatra 
lenne szükség

–  Kompatibilitás LDAP címtárral

Gazdaságos üzleti nyomtató  
fejlett PCL és PS emulációval.

Főbb jellemzők
–  Gyors, kiváló minőségű nyomtatás akár  

34 lap/perc vagy 20 lap/perc fekete-fehér (ISO) 
vagy akár 30 lap/perc vagy 20 lap/perc színes 
(ISO) sebességgel*1

–  Nyomtasson okostelefonról és táblagépről 
email-ben az Epson Connect-tel

–  Egyszerű nyomtatás vezeték nélküli 
eszközökről a Wi-Fi Direct™ használatával

–  Titkosított nyomtatás PIN-kódos 
engedélyezéssel

Gazdaságos üzleti nyomtató,  
amely időt és pénzt takarít meg.

Főbb jellemzők
–  Gyors, kiváló minőségű nyomtatás akár  

34 lap/perc vagy 20 lap/perc fekete-fehér (ISO) 
vagy akár 30 lap/perc vagy 20 lap/perc színes 
(ISO) sebességgel*1

–  Nyomtasson okostelefonról és táblagépről 
email-ben az Epson Connect-tel

–  Egyszerű nyomtatás vezeték nélküli 
eszközökről a Wi-Fi Direct™ használatával

–  Gigabites Ethernet-csatlakozó



Műszaki adatok
WF-5690DWF WF-5620DWF WF-5190DW WF-5110DW

Típus Funkciók A4-es üzleti multifunkciós nyomtató,  
kétoldalas nyomtatás,  

szkennelés, másolás és fax

A4-es üzleti, egyfunkciós nyomtató,  
kétoldalas nyomtatás

Nyomtatás Tintatechnológia 4 színes nyomtató – PrecisionCore™ nyomtatófej

Az első oldal elkészülésének  
ideje (mp) 7/7 mp, fekete-fehér/színes

A4-es maximális nyomtatási 
sebesség (oldal/perc)*1 34/30 lap/perc, fekete-fehér/színes

A4-es nyomtatási sebesség 
(lap/perc)*1 20/20 lap/perc, fekete-fehér/színes (ISO/IEC 24734)

A4-es kétoldalas nyomtatási 
sebesség (lap/perc)*1 11/11 lap/perc, fekete-fehér/színes (ISO/IEC 24734)

Nyomtatási felbontás (dpi) Akár 4800 × 1200 dpi
Alapértelmezett fekete színű felbontás: 600 × 600 dpi

Maximális havi terhelhetőség*3 35 000 oldal

Nyomtatási emulációk PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3, PDF

GDI PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3, PDF GDI

Közvetlen nyomtatás 
USB memóriából

Igen 
(PDF/TIFF/JPEG)

Igen 
(TIFF/JPEG) – –

Titkosított nyomtatás Igen –

Szkennelés A4-es szkennelési sebesség  
(lap/perc) 6,3/4,5 lap/perc, fekete-fehér/színes (ISO/IEC 24735, 300 dpi)

Lapolvasási felbontás (dpi) 1200 × 2400 dpi – –

Document Capture Pro Igen – –

Szkennelés e-mailbe, PC-re, 
FTP-re, hálózati mappába, 
SharePoint®*4 szolgáltatásba,  
USB memóriába PC nélkül

Igen – –

Scan to Cloud  
(Epson Connect) Igen – –

Másolás A4-es másolási sebesség (ipm) 19/19 ipm, fekete-fehér/színes (ISO/IEC 24735 ADF egyoldalas)

Zoom arány 25–400%, automatikus laphoz igazítás – –

Másolási felbontás (dpi) Akár 600×1200 dpi – –

Fax Faxátviteli sebesség (kbit/s) Akár 33,6 kbit/s – –

Faxmemória 6 MB/550 oldal – –

Csatla-
koztatás

Mobil és felhőalapú  
nyomtatás

Epson Connect  
(iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver)  

Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Hálózati csatlakozók Nagy sebességű USB *USB 2.0 specifikációval kompatibilis.  
Gigabit Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.  

Vezeték nélküli IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct támogatással) 

Papírkezelés Normál papírméret A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 10. számú, DL, C6 és C4 boríték,  
89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm felhasználó által megadott,  

9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,16:9 széles fotópapír

Kétoldalas automatikus 
lapadagolás 35 A4-es oldal – –

Papírkapacitás Normál: 330 lap x 80 g/m2 (250 lap az elülső kazettában/80 lap a hátsó MP tálcán)
Max: 580 lap x 80 g/m2 (Külön 250 lapos kazetta)

Általános 
adatok

Színes érintőképernyő (cm) 10,9 cm 8,8 cm 5,6 cm-es fekete-fehér LCD

Áramfogyasztás
Üzemelés/készenlét/ 
alvó mód/kikapcsolva (watt)

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

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

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

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

Méretek  
(Sz × H × M) (mm) 461 × 442 × 342 mm 461 × 442 × 284 mm

Súly (kg) 14,3 kg 14,2 kg 11,4 kg 11,3 kg
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*1További információért látogasson el a www.epson.eu/inkjetsaving oldalra*2Megközelítő oldalkapacitás ISO/IEC 24711/24712 szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati feltételektől 
függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra*3A havonta nyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítőképességének alapján, beleértve az ISO hitelesített nyomtatási 
sebességet és papírkezelési képességeket. *4Csak az Epson Document Capture Pro szoftver használata esetén érhető el. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance bejegyzett 
védjegye. A PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated kereskedelmi védjegye.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.


