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A kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális, rendkívül
megbízható A3 üzleti tintasugaras multifunkcionális készülékkel a
kiváló teljesítmény mellett alacsonyabb költségekre számíthat, emellett
az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid.
Minimalizálja a villanyszámlát, és csökkentse a környezetre gyakorolt hatást, miközben
elismertebbé válik a CSR terén, és biztosítja vállalata számára a legjobb
eredményeket. Nemcsak a mindennapi A4-es dokumentumokat nyomtatja gyorsan,
hanem számos A3-as dokumentum, például beltéri szórólapok, brosúravázlatok, Excel
táblázatok, kivitelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikönyvek nyomtatása során is
bizonyít.
Pénzt takaríthat meg
A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval vállalata elkerülheti a munkatársak
rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye.
Csökkentse tovább a költségeket, biztosítson versenyképes teljes üzemeltetési
költséget az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően, amely kevesebb
kellékanyagcserét igényel. Alacsony energiafogyasztásának köszönhetően
csökkentheti a villanyszámlát, egyszerű, ám hatékony tintasugaras mechanizmusa
pedig lehetővé teszi, hogy kevesebb alkalommal kelljen alkatrészeket cserélnie.
Nagy teljesítmény és kevés beavatkozás
Nem kell a nyomatokra várakoznia, hiszen nincs felmelegedési idő, és az első oldal
elkészülésének ideje (FPOT) mindössze 5,5 másodperc. Nyomtasson akár 5800
monokróm és 4600 színes oldalt kellékanyagcsere nélkül – a nagy tintapatronok
lehetővé teszik1. Nyomtasson sokféle nyomathordozóra, például újrahasznosított
papírra, fényes nyomathordozóra, borítékra és címkére.
Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást
Használja ki a tintasugaras nyomtatás hőmentes technológiájának előnyeit, az
alacsony teljesítményfelvételt ózon-kibocsátás nélkül. Emellett a lézernyomtatókkal
ellentétben kevesebb további alkatrészre – beégető egység, henger és előhívó egység
stb. – van szükség.
Üzleti használatra tervezve
A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket
nyújt, hatékony szkennelést tesz lehetővé és segítséget nyújt abban, hogy távolról
kezelhesse készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a
mobileszközökről történő nyomtatást is. Az okostelefon által inspirált interfész és
érintőképernyő intuitív működtetést tesz lehetővé.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Használja ki az A3 nyomtatás előnyeit
Nyomtasson beltéri szórólapokat,
korrektúrára szánt brosúrákat, táblázatokat
– és még sok mást
Környezetbarát
Csökkentse a villanyszámlát és a
környezetre gyakorolt hatást
Pénzt takaríthat meg
Csökkentse tovább a költségeket a
kevesebb kellékanyagcserének
köszönhetően
Időmegtakarítás
Automatikus kétoldalas nyomtatás,
szkennelés, másolás és faxolás
Üzleti használatra tervezve
DuraBrite Pro pigmenttinták
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Standard Cassette Maintenance Roller
Optional Cassette Maintenance Roller
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow
Maintenance box

C13S210048
C13S210049
C13T04B140
C13T04B240
C13T04B340
C13T04B440
C13T04C140
C13T04C240
C13T04C340
C13T04C440
C13T671400

200.000 oldal
200.000 oldal
5.800 oldal
4.600 oldal
4.600 oldal
4.600 oldal
2.900 oldal
1.700 oldal
1.700 oldal
1.700 oldal

A DOBOZ TARTALMA
Nyomtató
Tápkábel
Rövid beállítási útmutató
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
Warranty card

TINTAPATRON-KAPACITÁS
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
Card Reader Holder
C12C932921
High Cabinet
C12C933561
Low Cabinet
C12C932891
Retractable output tray
C12C934171

T04C4

T04B4

2.900 oldal*

5.800 oldal*

1.700 oldal*

4.600 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől
függően változik. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

C11CG69401

Vonalkód

8715946651033

Palettaméret

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

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ.
További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield
weboldalra.

