
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣειρά AcuLaser M7000N της Epson

Η σειρά AcuLaser M7000N της Epson αποτελεί ιδανική  
λύση εκτύπωσης για μικρές και μεσαίες ομάδες εργασίας που 
απαιτούν έναν ασπρόμαυρο εκτυπωτή Α3 μικρών διαστάσεων.  
Ο M7000N ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε επαγγελματικό 
περιβάλλον, διαχειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλο όγκο εργασιών, 
παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και είναι απλός και 
εύκολος στη χρήση.

Χάρη στην υψηλή του απόδοση, ο AcuLaser M7000N επιτρέπει στους χρήστες 
να επωφελούνται από τη γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης των 32 σελίδων  
το λεπτό, καθώς και τον υψηλό όγκο παραγωγής που αγγίζει τις 100.000 
σελίδες. Ταυτόχρονα, οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιτύχουν εκτυπώσεις 
επαγγελματικής ποιότητας χάρη στη λειτουργία διόρθωσης κουκκίδων και την 
ανάλυση στα 1200 dpi. Ο AcuLaser M7000N είναι έτοιμος για σύνδεση με δίκτυα 
Ethernet, διαθέτει προσομοιώσεις PCL6 και PS3 και υποστήριξη IPv6  
και IPSec, διασφαλίζοντας συμβατότητα για πολλαπλούς χρήστες σε πολλά 
δίκτυα IT.

Αυτός ο εκτυπωτής Α3 της Epson, επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ 
διαφόρων τύπων χαρτιού και εκτυπώσεων, από φακέλους έως έγγραφα 
μεγέθους Α3. Η παραγωγικότητα αυξάνεται χάρη στη χωρητικότητα χαρτιού έως 
και 1.380 σελίδες, καθώς οι ανάγκες αναπλήρωσης μειώνονται. Μια πρόσθετη 
«λειτουργία ταξινόμησης» δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής μεταξύ 
οριζόντιων και κατακόρυφων εκτυπώσεων, ώστε να ταξινομούν με ευκολία τα 
επαγγελματικά έγγραφα στην περίπτωση πολλαπλών εκτυπώσεων. 

Τα αποθέματα γραφίτη μεγάλης διάρκειας σε συνδυασμό με την  
προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις  
να βελτιστοποιήσουν το κόστος ανά σελίδα, διατηρώντας, συνεπώς, το συνολικό 
κόστος κτήσης σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η σήμανση ENERGY STAR για 
μειωμένη κατανάλωση ισχύος και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε συνδυασμό με 
το πρόγραμμα Επιστροφής και Ανακύκλωσης φυσίγγων της Epson1, εξαλείφουν 
κάθε συμβιβασμό μεταξύ κόστους και οικολογίας. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Ασπρόμαυρος εκτυπωτής λέιζερ Α3 
μικρών διαστάσεων με υψηλή απόδοση

•  Υψηλή ανθεκτικότητα με κύκλο απόδοσης 
έως και 100.000 σελίδες

•  Εκτυπώσεις μεγέθους από Α6 έως Α3,  
με γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης έως και 
32 σελίδες το λεπτό στις εκτυπώσεις Α4

•  Επαγγελματική ανάλυση στα 1200 dpi με 
λειτουργία διόρθωσης κουκκίδων

•  Gigabit Ethernet, συνδεσιμότητα USB 2.0 
και προαιρετική κάρτα παράλληλης 
διασύνδεσης 
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Το μοντέλο AL-M7000D2TN με μονάδα εκτύπωσης διπλής 
όψης και πρόσθετο δίσκο χαρτιού στο βασικό εξοπλισμό

380 + Επιλογές

3

Προαιρετική



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρος ηλεκτροφωτογραφικός εκτυπωτής λέιζερ Α3
Έως και 1200 × 1200 dpi

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης 
Ταχύτητα εκτύπωσης  
διπλής όψης 
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας
Χρόνος προθέρμανσης

Μέγιστος μηνιαίος όγκος

Έως 32 σελίδες / λεπτό (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4)

Έως 21,4 σελίδες / λεπτό (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4)
Λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4)
16 δευτ. ή λιγότερο (από τη λειτουργία αδράνειας έως τη λειτουργία ετοιμότητας  
για εκτύπωση)
Έως και 100.000 σελίδες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Βασική διασύνδεση
Προαιρετική διασύνδεση
Πρωτόκολλα εκτύπωσης  
σε δίκτυο

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου

Gigabit Ethernet, High Speed USB
Τύπου Β, παράλληλη διασύνδεση (μέσω υποδοχής τύπου Β)
TCP / IPv4, TCP / IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP (μόνο IPv4), BOOTP (μόνο IPv4),  
APIPA (μόνο IPv4), PING (μόνο IPv4), DDNS, mDNS, SNTP, SSDP (μόνο IPv4), ENPC  
(μόνο IPv4), SLP, WSD, LLTD
TCP / IPv4, TCP / IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD, Net BIOS μέσω TCP /  
IPv4 μόνο, AppleTalk 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Βασική είσοδος χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού

Διπλή όψη
Βάρος χαρτιού
Έξοδος χαρτιού
Προαιρετική διαχείριση χαρτιού
Μέγιστη είσοδος χαρτιού

Από 380 έως 1380 σελίδες (ανάλογα με τα επιλεγμένα μοντέλα)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B (Ledger), Monarch, Com-10,  
DL, C5, C6, ISO-B5, προσαρμοσμένο: μήκος 98,4 – 508 χιλ., μήκος 75 – 297 χιλ.
Προαιρετική (ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα)
60 – 216 γρ. / τ.μ.
Έως 230 φύλλα (με την όψη προς τα κάτω)
Δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων (ήδη διαθέσιμοι σε επιλεγμένα μοντέλα)
Έως 1380 σελίδες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Κατανάλωση ισχύος

Τάση
Ρεύμα
Εύρος συχνοτήτων

Μέγ. 970 watt, μέση εκτύπωση 544 watt, σε ετοιμότητα 82 watt, σε αδράνεια 4,7 watt,  
απενεργοποιημένος 0 watt
220 – 240 V ± 10 %
5,5 A ή λιγότερο
50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π × Β × Υ) Από   

ΒΑΡΟΣ
(χωρίς αναλώσιμα) Από  

ΓΕΝΙΚΑ
Ηχητική ισχύς
Ηχητική πίεση
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Υποστήριξη Windows

Υποστήριξη Mac
Προγράμματα οδήγησης

Εκτύπωση: 7,13 B, σε ετοιμότητα: 5,60 B
Εκτύπωση: 54 dB, σε ετοιμότητα: 33 dB
Λειτουργία: 5 – 35 °C, Αποθήκευση: 0 – 35 °C
Λειτουργία: 15 – 85% σχετική υγρασία, Αποθήκευση: 5 – 85% σχετική υγρασία
Windows 7 (32 bit / 64 bit) / Windows Vista (32bit / 64bit) / Windows XP (32 bit / 64 bit) /  
Server 2008 (32 bit / 64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit / 64 bit)
Mac OS 10.4.11 ή νεότερο
ESC / Page Driver, PCL6 (μόνο Windows), PostScript Driver, XPS Driver (μόνο Windows)

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιβαλλοντικά μέτρα
Επεξεργαστής
Μνήμη
Προσομοιώσεις γλώσσας  
ελέγχου εκτυπωτή
Εγκαταστημένες μορφές 
χαρακτήρων

LCD

Πιστοποίηση ENERGY STAR
288 MHz
Βασική: 64 MB, Μέγιστη: 320 MB 

Adobe PostScript3, PCL5e, PCL6, PDF1.6, ESC / Page, FX, ESCP2, I239X
Κλιμακούμενες: 84 ESC / Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3 
Bitmap: 7 ESC / Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 
Μορφή χαρακτήρων: 10 ESC / P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 γραμμές × 22 χαρακτήρες

ΕΓΓΥΗΣΗ
Βασική
Προαιρετική

1 έτος στην έδρα του πελάτη
3 έτη στην έδρα του πελάτη (ECPGRP50)

Σειρά AcuLaser M7000N της Epson

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

•  AcuLaser M7000N   
 (δίκτυο)
•  AcuLaser M7000DN  
 (διπλή όψη και δίκτυο)
•  AcuLaser M7000TN  
 (πρόσθετος δίσκος χαρτιού και δίκτυο)
•  AcuLaser M7000DTN  
  (διπλή όψη, πρόσθετος δίσκος χαρτιού 

και δίκτυο)
•  AcuLaser M7000D2TN  
  (διπλή όψη, 2 πρόσθετοι δίσκοι χαρτιού 

και δίκτυο)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Εκτυπωτής
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• CD λογισμικού
• Έντυπα οδηγιών και γνωστοποιήσεων
• Φύλλο εγγύησης
• Αρχική φύσιγγα γραφίτη

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

•  Φύσιγγα απεικόνισης  
(15.000 σελίδες2)  

•  Επιστρεφόμενη φύσιγγα απεικόνισης1 
(15.000 σελίδες2)   

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων3  
   
• Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης3 
  
• Κάρτα παράλληλης διασύνδεσης  
  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η επιστροφή των φυσίγγων εξασφαλίζει 
στους πελάτες φύσιγγα γραφίτη με 
χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση 
πως η άδεια φύσιγγα θα επιστραφεί  
μέσω του προγράμματος δωρεάν 
συλλογής γραφίτη της Epson.  
Η επιστροφή των φυσίγγων γραφίτη  
είναι εφικτή μόνο σε χώρες όπου είναι 
διαθέσιμο το πρόγραμμα συλλογής 
γραφίτη της Epson. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και 
τη διαθεσιμότητα, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.epson.com/recycle

1 Το πρόγραμμα Επιστροφής και Ανακύκλωσης της Epson δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες
2 Εκθέσεις ελέγχου απόδοσης ISO/IEC19798 και ISO/IEC24712
3 Ήδη περιλαμβάνεται σε επιλεγμένα μοντέλα

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


	PM01: C11CB61011
	PM02: C11CB61011BZ
	PM03: C11CB61011BV
	PM04: C11CB61011BT
	PM05: C11CB61011BR
	supplies01: C13S051221
	supplies02: C13S051222
	optionalA01: C12C802702
	optionalA02: C12C802712
	optionalA03: C12C824521
	dimensions: 518 × 414,5 × 333 χιλ. έως 518 × 463,5 × 519 χιλ.
	weight: 21 κιλά έως 35,2 κιλά


