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Bővítse lehetőségeit ezzel az A3-as, 4 az 1-ben tintasugaras
nyomtatóval. Kiemelkedő minőséget nyújt alacsony költségek mellett,
olyan rugalmas vezeték nélküli megoldásokkal, mint az NFC1.
Gondolkodjon nagyban ezzel a kiemelkedő minőségű 4 az 1-ben nyomtatóval,
amellyel egy- és kétoldalasan nyomtathat, szkennelhet és faxolhat, akár A3-as
méretben is. Könnyedén fog haladni feladataival az akár 18 oldal/perc fekete-fehér
nyomtatási sebességnek2 és a 35 oldalas, A3-as automatikus
dokumentumadagolónak (ADF) köszönhetően. Ehhez járulnak még hozzá a
költséghatékony tinták és a rugalmas, vezeték nélküli csatlakozási megoldások, mint
az NFC1 és a Scan-to-Cloud szolgáltatás3.
Professzionális A3-as nyomtatás
Ez a 4 az 1-ben A3-as nyomató a legnagyobb igényeket támasztó otthoni irodai, vagy
akár kisebb irodai felhasználás igényeit is kielégíti. Nem csupán kétoldalas (duplex)
nyomtatást, szkennelést és faxolást tesz lehetővé akár A3-as méretig, de az
automatikus dokumentumadagoló akár 35 kétoldalas A3-as oldalt is fel tud dolgozni.
Mindezek mellett a PrecisionCore nyomtatófeje kiemelkedő minőségű,
lézernyomatszerű nyomatokat készít.
Fokozza termelékenységét
Ez a hatékony, megbízható és gyors modell A3-as, kétoldalas nyomtatási lehetőséget
nyújt, és akár 18 oldal/perc nyomtatási sebességet fekete-fehér, valamint 10 oldal/perc
sebességet színes nyomtatás esetén2. A közvetlen működtetése is egyszerű az intuitív
kezelőfelületének és a 10,9 cm-es érintőképernyőjének köszönhetően.
Minimalizálja kiadásait
Csökkentse drasztikusan költségeit: ezzel a nyomtatóval akár 50%-kal alacsonyabb
oldalankénti költségeket érhet el a versenytársak lézernyomtatóihoz képest4.
Standard, XL és az akár 2200 oldal nyomtatását lehetővé tevő, XXL méretű
tintapatronjaink a legjobb ár-érték arányt nyújtják5. Rugalmas, vezeték nélküli
megoldások
Nyomtasson az iroda tetszőleges sarkából a Wi-Fi-csatlakoztathatóság segítségével,
vagy használja a Wi-Fi Direct szolgáltatást a kompatibilis vezeték nélküli eszközökről
történő nyomtatáshoz Wi-Fi-hálózat nélkül. NFC használatával is nyomtathat, ha
egyszerűen a nyomtatóhoz érinti kompatibilis Android-eszközét1. Az Epson ingyenes
mobil nyomtatási alkalmazásai és megoldásai tovább növelik a sokoldalúságot. Az email-nyomtatás szolgáltatás segítségével nyomtatásra küldhet anyagokat a világ szinte
bármely pontjáról3. A Scan-to-Cloud szolgáltatás segítségével pedig élvezheti az
együttműködésen alapuló munka előnyeit3.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Kiemelkedő minőségű A3-as 4 az 1-ben
nyomtató
Kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás
és fax – egytől egyig akár A3-as méretben
Gyors, üzleti minőségű nyomtatás
18 oldal/perc sebesség fekete-fehérben és 10
oldal/perc színesben2
Költséghatékony tinták
Akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti
nyomtatási költség a lézeres vetélytársakhoz
képest4
Vezeték nélküli megoldások
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC1 és Scan-toCloud3
Az Epson ingyenes mobil nyomtatási
alkalmazásai
A szinte tetszőleges helyről történő nyomtatás
és szkennelés szabadsága3
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NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtatási mód

PrecisionCore™ Nyomtatófej

Legkisebb cseppméret

2,8 pl, Változó cseppméret technológiával

Tintatechnológia

DURABrite™ Ultra

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 18 Lap/perc Monokróm, 10 Lap/perc Colour
24734
Kétoldalas nyomtatási

8,7 A4 oldal/perc Monokróm, 6 A4 oldal/perc Colour

sebesség ISO/IEC 24734
Maximális nyomtatási sebesség32 Lap/perc Monokróm (normál papír), 20 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomtatási felbontás

4.800 x 2.400 dpi

Terhelhetőség

20.000 Oldalak havonta

Színek

Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

CD útmutató
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő
szoftverek (CD)
Színenként cserélhető tintapatronok
Nyomtató
Tápkábel
Rövid beüzemelési útmutató
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál.

TINTAPATRON-KAPACITÁS
SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása

1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

Kiadvány-formátum

BMP, JPEG, TIFF, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be

Szkenner típusa

Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX
Gyorstárcsázás (max.)

200 név és szám

Oldalmemória

Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)

Faxfunkciók

Kedvencek, Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Gyorstácsázás

Ébresztőóra
27XL

Ébresztőóra
27XXL

1.100 oldal*

2.200 oldal*

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 9 x

1.100 oldal*

13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Felhasználó által definiált, Legal
Automatikus dokumentum-

35 Oldalak

behúzás
Kétoldalas

Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)

Papírtálca kapacitása

250 Lapok Normál, 250 Lapok maximális

Papírtálcák száma

1

* 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.

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók

Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10
Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)

WLAN-biztonság

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,7 Watt (alvó módban), 8,5
Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified

Termék méretei

567 x 452 x 340 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

18,7 kg

TOVÁBBI JELLEMZŐK
LCD kijelző

Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm

EGYÉB
Garancia

12 hónap Bevitel
Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

C11CG36413

Vonalkód

8715946631035

Méretek egyedi csomagolás

726 x 568 x 432 mm

Doboz súlya

22 kg

Származási ország

Indonézia

Palettaméret

8 db (2 x 4)
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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. NFC- és Wi-Fi Direct-kompatibilis eszköz szükséges
hozzá Android OS 4.0 vagy újabb operációs rendszerrel.
Használatához az Epson iPrint alkalmazás letöltése
szükséges a Google Play Áruházból.
2. Az ISO/IEC 24734 alapján lett meghatározva, az ESAT
átlagos értékét mutatva az irodai kategória alapértelmezett
A4-es, egyoldalas tesztje alapján. További információért
látogasson el a www.epson.eu/testing oldalra.
3. Az Epson iPrint működéséhez vezeték nélküli kapcsolatra
és az Epson nyomtatóalkalmazására van szüksége. Az Epson
Email Print, az Epson Remote Print Driver és az Epson Scan
to-Cloud használatához internetkapcsolat szükséges. További
információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök
listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu oldalra.
4. További információért látogasson el a
www.epson.eu/inkjetsaving oldalra.
5. A kinyomtatható oldalak hozzávetőleges száma az ISO/IEC
24711/24712 szabvány alapján került meghatározásra. A
kinyomtatható oldalak tényleges száma a nyomtatott képektől
és a felhasználás körülményeitől függ. További információért
látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.

