DÁTOVÝ LIST

WorkForce Pro WF-C5790DWF

Znížte svoje firemné náklady na tlač a vplyv na životné prostredie a
zároveň získajte vyššiu produktivitu, menšiu potrebu zásahov a
pokročilé zabezpečenie.
Toto multifunkčné zariadenie pre malé pracovné skupiny je vynikajúcou voľbou pre
firmy od malých kancelárií po veľké korporácie tradične využívajúce laserovú tlač,
ktoré potrebujú znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a skrátiť prestoje. Zároveň znížite
svoj vplyv na životné prostredie a zlepšíte svoju reputáciu v podnikovo-sociálnej oblasti.
Úspora nákladov
Dokáže firmám pomôcť ušetriť minimálne 50 % nákladov na farebnú stranu oproti
porovnateľným laserovým modelom1. Zariadenie je navrhnuté pre malé pracovné
skupiny a vaša firma sa tak môže vyhnúť skrytým nákladov zamestnancov na
produktivitu pri centralizovanej tlači. Náklady ďalej znížite aj vďaka menej častej
výmene spotrebného materiálu pri inovatívnom systéme dopĺňania atramentu.
Vysoká produktivita a nízka potreba zásahov
Zariadenie prináša najkratší čas vytlačenia prvej strany vo svojom segmente pre
farebné (5,3 sekundy) aj čiernobiele (4,8 sekúnd) výtlačky oproti porovnateľným
laserovým zariadeniam. Pýši sa aj najrýchlejším farebným skenovaním v segmente: 24
obr./min2. Vytlačte až 10 000 čiernobielych a 5 000 farebných strán bez výmeny
spotrebného materiálu vďaka najvyššej výťažnosti atramentu v segmente3. Najvyššia
štandardná kapacita papiera 330 hárkov v rámci trhového segmentu4.
Zníženie vplyvu na prostredie
Ťažte z nižšej spotreby energie bez kompromisov pri mimoriadne ostrých výtlačkoch,
pričom ušetríte až 90 % energie oproti porovnateľným laserovým modelom5.
Určené pre podnikový sektor
S celým radom softvéru a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače, účinné
skenovanie a správu zariadenia na diaľku. Pripojenie NFC a bezdrôtové pripojenie tiež
podporuje tlač z mobilných zariadení. A s používateľským rozhraním a dotykovou
obrazovkou inšpirovanými inteligentnými telefónmi sa ovláda intuitívne. Platforma
Epson Open Platform a naša spolupráca s nezávislými dodávateľmi softvéru prinášajú
ďalšie riešenia, ako je napríklad softvér na správu tlače PaperCut. Tieto funkcie sú k
dispozícii s programom spravovaných tlačových služieb spoločnosti Epson Print365.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Najvyššia výťažnosť atramentu v
segmente
Tlač až 10 000 strán bez výmeny atramentu3
Ekologickosť
Spotrebuje až o 90 % menej energie ako
konkurenčné farebné laserové tlačiarne5
Úspora nákladov
Ušetrite minimálne 50 % nákladov na
farebnú stranu oproti porovnateľným
laserovým modelom1
Úspora času
Automatická obojstranná tlač, skenovanie,
kopírovanie a faxovanie
Určené pre podnikový sektor
Pridané funkcie vďaka softvérovým
nástrojom, ako je Epson Open Platform

SPOTREBNÝ MATERIÁL

WorkForce Pro WF-C5790DWF

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black
Maintenance box
Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 listov
Business Paper - A4 - 500 listov
Archival Matte Paper - A4 - 50 listov
Photo Paper Glossy - A4 - 20 listov
Photo Paper Glossy - A4 - 50 listov

C13T944140
C13T944240
C13T944340
C13T944440
C13T945140
C13T945240
C13T945340
C13T945440
C13T946140
C13T671600
C13S041256
C13S450075
C13S041342
C13S042538
C13S042539

3.000 strán
3.000 strán
3.000 strán
3.000 strán
5.000 strán
5.000 strán
5.000 strán
5.000 strán
10.000 strán

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

C11CG02401

Čiarový kód

8715946634098

OBSAH DODÁVKY
Samostatné atramentové kazety
Elektrický kábel
Ovládač a pomocné programy (CD)
Návod na montáž
Návod na používanie (CD)

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU

T9444

T9454

T9461

3.000
strán*

5.000
strán*

10.000
strán*

3.000
strán*

5.000
strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC
24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná
výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových
materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na
webovej adrese www.epson.eu/pageyield
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Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Porovnanie s 10 najpredávanejšími farebnými laserovými
tlačiarňami s rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min v západnej,
strednej a východnej Európe definovanými spoločnosťou IDC
počas 12 mesiacov do júna 2017. Údaje o nákladoch na stranu
prevzaté z prieskumnej správy spoločnosti GAP za august
2017 a ako priemer cien v Nemecku, Francúzsku a Spojenom
kráľovstve (v eurách, ako uvádza spoločnosť GAP). Hodnoty
spoločnosti Epson na základe odporúčanej maloobchodnej ceny
balení atramentu XXL (výťažnosť 5 000 strán podľa normy
IEEE/ISO 24711/24712). Ceny pri konkurenčných modeloch boli
najnižšie dostupné náklady na stranu.
2. Porovnanie s 10 najpredávanejšími farebnými laserovými
tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s
rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min definovanými spoločnosťou
IDC počas 12 mesiacov do septembra 2017. Údaje prevzaté od
spoločnosti BLI.
3. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude
líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok
používania. Ďalšie informácie získate na stránke
www.epson.eu/pageyield. Porovnanie s 10 najpredávanejšími
farebnými laserovými tlačiarňami v západnej, strednej a
východnej Európe s rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min
definovanými spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do septembra
2017. Údaje prevzaté od spoločnosti BLI.
4. Porovnanie s 10 najpredávanejšími farebnými laserovými
tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s
rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min definovanými spoločnosťou
IDC počas 12 mesiacov do septembra 2017. Údaje prevzaté od
spoločnosti BLI.
5. Porovnanie s 10 najpredávanejšími farebnými laserovými
tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s
rýchlosťou tlače 1 až 30 str./min definovanými spoločnosťou
IDC počas 12 mesiacov do júna 2017. Údaje prevzaté od
spoločnosti BLI.

