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Εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας από αυτόν το μικρό και 
οικονομικό εκτυπωτή 4-σε-1 με δυνατότητες Wi-Fi, Wi-Fi Direct® και 
εκτυπώσεων διπλής όψης

Οι μικρές επιχειρήσεις και οι χρήστες οικιακών γραφείων δεν χρειάζονται τίποτα 
περισσότερο από αυτόν το μικρό εκτυπωτή 4-σε-1. Ο WF-2750DWF προσφέρει 
εκτυπώσεις διπλής όψης, επαγγελματικής ποιότητας και μεμονωμένα μελάνια για τη 
μείωση του κόστους. Διαθέτει επίσης δυνατότητες Wi-Fi και Wi-Fi Direct® και είναι 
συμβατός με την υπηρεσία Epson Connect1 ώστε να εξασφαλίζει γρήγορες και 
εύκολες εκτυπώσεις μέσω κινητών συσκευών.

Επαγγελματική ποιότητα
Αυτός ο εκτυπωτής 4-σε-1 χρησιμοποιεί κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore για τη 
διασφάλιση κορυφαίας απόδοσης επιπέδου laser. Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και 
ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 30 σελίδων για σάρωση, αντιγραφή και αποστολή 
με φαξ πολλών σελίδων στα 1200dpi προσφέρει την απόλυτη άνεση. Οι δυνατότητες 
διασύνδεσης Wi-Fi και Wi-Fi Direct® διασφαλίζουν την ευελιξία που χρειάζεται κάθε 
μικρή επιχείρηση.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος
Ο WF-2750DWF χρησιμοποιεί μελάνια Pen and Crossword σειράς 16 της Epson, 
διαθέσιμα στο βασικό μέγεθος φύσιγγας ή σε μέγεθος XL ώστε να ανταποκρίνεται 
ειδικά στις δικές σας ανάγκες εκτύπωσης. Τα μελάνια XL συμβάλλουν στη μείωση του 
κόστους εκτύπωσης έως 25%2. Χρησιμοποιώντας μεμονωμένες φύσιγγες μελανιών, 
αντικαθιστάτε μόνο το χρώμα που έχετε χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα να 
εξοικονομείτε περισσότερα χρήματα.

Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών
Η συμβατότητα με την υπηρεσία Epson Connect παρέχει χρήσιμα χαρακτηριστικά, 
όπως το scan-to-cloud, το email print και την εφαρμογή Epson iPrint1. Ο WF-
2750DWF είναι επίσης συμβατός με τις υπηρεσίες Apple AirPrint3 και Google Cloud 
print, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εκτυπώνετε χωρίς προβλήματα από smartphone 
και tablet.

Ευκολία χρήσης
Η αυτόματη ρύθμιση του Wi-Fi4 διευκολύνει τη σύνδεση, ενώ η κασέτα χαρτιού 150 
φύλλων εμπρόσθιας φόρτωσης διευκολύνει την αναπλήρωση. Η οθόνη LCD 5,6 εκ. και 
το φιλικό διαδραστικό μενού κάνει την περιήγηση στον WF-2750DWF απλή και 
γρήγορη.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εκτυπώσεις διπλής όψης επαγγελματικής 
ποιότητας
Αποτελέσματα ποιότητας laser
4-σε-1
Σάρωση, αντιγραφή, εκτύπωση και φαξ
Wi-Fi και Wi-Fi Direct
Εκτυπώστε ασύρματα οπουδήποτε και αν 
βρίσκεστε
Μεμονωμένες φύσιγγες μελανιών για 
οικονομία
Αντικαταστήστε μόνο το χρώμα που 
χρησιμοποιήθηκε
Ευκολία χρήσης
Δίσκος εμπρόσθιας φόρτωσης χαρτιού 150 
σελίδων



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού DURABrite™ Ultra

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

13 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 7,3 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 20 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta
Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734

6,5 A4 pages/min Μονόχρωμο, 4,5 A4 pages/min Colour

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης 3.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του 
εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ
Fax speed dials (max) 60 names and numbers
Page memory Έως 100 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού Αρ. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), B5, A6, A5, A4, Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 

x 18 cm, 16:9, Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία 
εγγράφων

30 Σελίδες

Διπλής όψης Ναι (A4, απλό χαρτί)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα Βασικό
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 

specification
Mobile and Cloud printing 
services

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 425 x 360 x 230 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 6,6 kg
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 
2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP, Windows server 2003 R2, 
Έκδοση XP Professional x64

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CF76402

Γραμμωτός κωδικός 8715946616469

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας 6 Τεμάχια

WorkForce WF-2750DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Έγγραφο εγγύησης
Οδηγίες χρήσης (CD)
Λογισμικό (CD)
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Pen and crossword 16XL

500 σελίδες*

450 σελίδες*

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

1.  Το Epson iPrint απαιτεί ασύρματη σύνδεση και την
εφαρμογή εκτύπωσης της Epson. Για την εφαρμογή Email print
και για τη σάρωση στο cloud απαιτείται σύνδεση στο
διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις
υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.epson.gr/connect
2.  Σύγκριση με βάση το κόστος ανά σελίδα για τα μελάνια
16 σε σχέση με τα μελάνια 16XL. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.epson.eu/pageyield
3.  Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPad
(όλα τα μοντέλα), iPhone (3GS ή μεταγενέστερα) και iPod
touch (3ης γενιάς ή μεταγενέστερα) με την τελευταία έκδοση
του iOS.
4.  Η αυτόματη ρύθμιση είναι συμβατή με τα Windows 10,
Windows 8, Windows 7, Windows Vista και Mac OS
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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

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


