DATASHEET / BROCHURE

WorkForce WF-7710DWF

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με αυτόν τον εκτυπωτή inkjet A3 4-σεΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
1. Προσφέρει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους με
ευέλικτες λύσεις ασύρματης σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του NFC Υψηλής ποιότητας A3 4-σε-1
Εκτύπωση διπλής όψης, σάρωση, αντιγραφή
1.
και αποστολή φαξ – όλα αυτά με χαρτί
Επεκτείνετε τους ορίζοντές σας με αυτό το μηχάνημα 4-σε-1 υψηλής ποιότητας με
δυνατότητα εκτύπωσης μονής και διπλής όψης, σάρωσης και αποστολής φαξ με χαρτί
μεγέθους έως A3. Οι εργασίες σας θα γίνουν παιχνιδάκι με ταχύτητες εκτύπωσης 18
σελίδες ανά λεπτό2 για ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35
σελίδων A3. Και μη ξεχνάτε τα οικονομικά μελάνια και τις ευέλικτες λύσεις ασύρματης
δυνατότητας διασύνδεσης, όπως τα NFC1 και Scan-to-cloud3.
Επαγγελματική εκτύπωση A3
Αυτός ο εκτυπωτής A3 4-σε-1 θα ικανοποιήσει τις ανάγκες ακόμη και του πιο
απαιτητικού οικιακού γραφείου ή μικρού εταιρικού γραφείου. Προσφέρει τη δυνατότητα
εκτύπωσης διπλής όψης, σάρωσης και αποστολής φαξ με χαρτί μεγέθους έως A3, ενώ
ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μπορεί να χειριστεί έως 35 σελίδες Α3 διπλής
όψης. Επιπλέον, η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore παράγει εκτυπώσεις υψηλής
ποιότητας επιπέδου εκτυπωτή laser.
Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας
Αυτό το αποτελεσματικό, αξιόπιστο και γρήγορο μοντέλο προσφέρει εκτύπωση διπλής
όψης A3 και ταχύτητα 18 σελίδες ανά λεπτό για ασπρόμαυρη εκτύπωση και 10 σελίδες
ανά λεπτό για έγχρωμη εκτύπωση2. Ο χειρισμός του είναι απλούστατος, χάρη στην
έξυπνη διασύνδεση χρήστη και στην οθόνη αφής 10,9 εκ.
Ελαχιστοποιήστε τις δαπάνες σας
Μειώστε σε εντυπωσιακό βαθμό τα έξοδά σας. Αυτός ο εκτυπωτής προσφέρει έως και
50% μειωμένο κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με τα μοντέλα laser των ανταγωνιστών4
. Οι φύσιγγες διατίθενται σε τρία μεγέθη: τυπικό, XL και XXL, προσφέροντας
καταπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Το μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να εκτυπώσει
έως 2.200 σελίδες5.
Ευέλικτες λύσεις ασύρματης σύνδεσης
Εκτυπώστε από οποιοδήποτε σημείο του γραφείου με τη δυνατότητα διασύνδεσης WiFi ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Wi-Fi Direct, για να εκτυπώσετε από συμβατές
ασύρματες συσκευές χωρίς δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μέσω NFC
με ένα απλό άγγιγμα μιας συμβατής συσκευής Android στον εκτυπωτή1. Οι δωρεάν
λύσεις και εφαρμογές εκτύπωσης της Epson για φορητές συσκευές προσφέρουν
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Η εφαρμογή Email Print προσφέρει τη δυνατότητα
αποστολής εργασιών εκτύπωσης από σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου3.
Με τη δυνατότητα Scan-to-Cloud, μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα οφέλη της
συνεργατικής εργασίας3.

μεγέθους έως A3
Γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής
ποιότητας
18 σελίδες ανά λεπτό για ασπρόμαυρη
εκτύπωση και 10 σελίδες ανά λεπτό για
έγχρωμη εκτύπωση2
Οικονομικά μελάνια
Έως 50% μικρότερο κόστος ανά σελίδα σε
σύγκριση με τους ανταγωνιστικούς εκτυπωτές
laser4
Λύσεις ασύρματης σύνδεσης
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC1 και Scanto-Cloud3
Δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης της Epson
για φορητές συσκευές
Ευελιξία εκτύπωσης και σάρωσης από σχεδόν
παντού3

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method

PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης

Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας

3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Τεχνολογία μελανιού

DURABrite™ Ultra

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 18 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 10 Σελίδες / λεπτό Colour
24734
Duplex Printing Speed ISO/IEC 8,7 A4 pages/min Μονόχρωμο, 6 A4 pages/min Colour
24734
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης

32 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 20 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης

4.800 x 2.400 DPI

Όγκος εκτύπωσης

20.000 Σελίδες ανά μήνα

WorkForce WF-7710DWF
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Έγγραφο εγγύησης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

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.
Recommended Duty Cycle

200 - 2.500 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα

Black, Cyan, Yellow, Magenta

Ξυπνητήρι
27XL

Ξυπνητήρι
27XXL

1.100 σελίδες*

2.200 σελίδες*

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)

Μορφές αντιγράφων

BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή
αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PNG

Τύπος σαρωτή

Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ
Fax speed dials (max)

200 names and numbers

Page memory

Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)

Λειτουργίες φαξ

Αγαπημένα, Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή

1.100 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

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter,
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα

Αυτόματη τροφοδοσία

35 Σελίδες

εγγράφων
Διπλής όψης

Ναι (A4/Α3, απλό χαρτί)

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

250 Φύλλα Βασικό, 250 Φύλλα μέγιστο

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1
χαρτιού
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις

Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10
Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), USB
host

Ασφάλεια WLAN

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

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,7 Watt (sleep mode), 8,5 Watt Ready, 0,3
Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified

Διαστάσεις

567 x 452 x 340 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

18,7 kg

ADDITIONAL FEATURES
Οθόνη LCD

Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

C11CG36413

Γραμμωτός κωδικός

8715946631035

Χώρα κατασκευής

Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας

2 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
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
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1. Απαιτείται συσκευή με δυνατότητα NFC και Wi-Fi Direct
με Android OS 4.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Απαιτείται η λήψη
της εφαρμογής Epson iPrint από το Google Play.
2. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου
Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής όψης A4. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing
3. Για τη χρήση της εφαρμογής Epson iPrint απαιτείται μια
ασύρματη σύνδεση και η εφαρμογή εκτύπωσης της Epson. Για τη
χρήση των εφαρμογών Epson Email Print, Epson Remote Print
Driver και Epson Scan-to-Cloud απαιτείται σύνδεση στο
internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε
τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.epson.gr/connect
4. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
τοποθεσία www.epson.eu/inkjetsaving
5. Η εκτιμώμενη παραγωγή σελίδων βασίζεται στο πρότυπο
ISO/IEC 24711/24712. Η πραγματική παραγωγή θα διαφέρει
ανάλογα με τις εικόνες που θα εκτυπωθούν και τις συνθήκες
χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.epson.eu/pageyield

