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Csökkentse üzleti nyomtatási költségeit ezzel az A4-es tintasugaras 
nyomtatóval. Kiemelkedő minőséget nyújt alacsony költségek és 
rugalmas, vezeték nélküli megoldások mellett.

Az akár 21 oldal/perc¹ nyomtatási sebességnek és a költséghatékony tintáknak 
köszönhetően könnyedén kipörgetheti a feladatokat. Tökéletesen megállja a helyét az 
üzleti világban: miközben csökkenti a vállalkozások környezetre gyakorolt hatását, 
javítja hírnevüket a CSR terén. 

Nyomtasson kiváló minőségben
Az A4-es nyomtató a legnagyobb elvárásokat támasztó otthoni irodai vagy akár kisebb 
irodai felhasználás igényeit is kielégíti. Mindezek mellett a PrecisionCore nyomtatófej 
segítségével kiemelkedő minőségű, lézerszerű nyomatokat készít.

Növelje hatékonyságát
Ez a hatékony, megbízható és gyors modell A4-es kétoldalas nyomtatást, és akár 21 
lap/perc nyomtatási sebességet kínál fekete-fehér, valamint 11 lap/perc sebességet 
színes nyomtatás esetén¹. A közvetlen működtetése is egyszerű az intuitív 
kezelőfelületnek és a 6,1 cm-es érintőképernyőnek köszönhetően.

Minimalizálja költségeit
Csökkentse drasztikusan költségeit; nyomtatónk kompatibilis a színenként cserélhető 
tintapatronokkal, amelyek 50%-kal hatékonyabbak a háromszínű tintapatronokhoz 
képest². A kiváló ár-érték arányt biztosító tintapatronjaink normál és XL-es méretben is 
kaphatók, így akár a 2200 oldalas nyomtatási kapacitás is elérhető³. 

Dolgozzon rugalmasabban a vezeték nélküli megoldásokkal
Nyomtasson az irodából bárhonnan a Wi-Fi csatlakoztathatósággal, vagy használja a 
Wi-Fi Direct szolgáltatást kompatibilis vezeték nélküli eszközökről Wi-Fi hálózat nélkül. 
Az Epson ingyenes mobilnyomtatási alkalmazásai és megoldásai további 
sokoldalúságot nyújtanak; az Email Print segítségével szinte a világ bármely pontjáról 
elküldheti a kinyomtatandó anyagokat . 
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Kiváló minőségű A4-es egyfunkciós 
készülék
Kétoldalas nyomtatás
Gyors, üzleti minőségű nyomtatás
21 lap/perc sebesség fekete-fehér, és 11 
lap/perc színes nyomtatás esetén¹
Költséghatékony tinták
A színenként cserélhető tintapatronok 50%-kal 
hatékonyabbak a három színt tartalmazó 
patronoknál²
Vezeték nélküli megoldások
Ethernet, Wi-Fi és Wi-Fi Direct
Az Epson ingyenes mobilnyomtatási 
alkalmazásai
Nyomtasson szabadon, szinte bárhonnan 
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1.  Az ISO/IEC 24734 szabványnak megfelelően az
alapértelmezett A4-es egyoldalas nyomtatásra vonatkozó
Irodai kategória teszt által meghatározott átlagos ESAT.
További információért látogasson el a www.epson.eu/testing
weboldalra
2.  2.A BLI által 2019 júliusában elvégzett tesztek alapján,
az egyenértékű versenytársak (a HP és a Canon)
nyomtatómodelljeivel összevetésben, három színt tartalmazó
tintapatronokat felhasználva, a gyártók webhelyei szerint (a
2018. júliusi állapotnak megfelelően). A súlyozást a
dokumentumok és a fényképek nyomtatására vonatkozóan a TNS
„Printing Usage & Attitudes Study” állapították meg 2013
júniusában.
3.  A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712
szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott
képektől és a használati körülményektől függ. További
információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield
weboldalra
4.  Az Epson iPrint szolgáltatáshoz vezeték nélküli
kapcsolat és Epson nyomtatóalkalmazás szükséges. Az Epson
Email Print, az Epson Remote Print Driver és az Epson scan
to-cloud szolgáltatásokhoz internetkapcsolat szükséges.
További információért, valamint a támogatott nyelvek és
eszközök listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect
weboldalra
5.  
6.  FIGYELMEZTETÉS: fényes fotópapírra történő nyomtatás
esetén a tinta száradási ideje jelentősen meghosszabbodik

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

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

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


