Brochure Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Afdrukken met zeer
hoog rendement

De voordelen van
Heat-Free Technology
Epson-inkjetprinters maken gebruik van Heat-Free
Technology en bieden geavanceerde voordelen aan klanten.
Printen met consistent hoge snelheid
Dankzij de Epson Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij
inschakeling of activering vanuit de slaapstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk
begint met afdrukken, in tegenstelling tot laserprinters, die de fuser eerst moeten
voorverwarmen. Een consistent hoge printsnelheid is gegarandeerd, zelfs voor
documenten met een hoge afdrukdensiteit.
Lager stroomverbruik bespaart energie en geld
De Heat-Free Technology van Epson verbruikt minder energie dan lasertechnologie, omdat
er geen warmte hoeft te worden gebruikt om het apparaat op te warmen. Aangezien
inkjetprinters geen fuser-eenheid hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager
energieverbruik.
Minder vervangingsonderdelen, geringere milieubelasting
Laserprinters gebruiken meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in vele gevallen een
periodieke vervanging van de drum, de transferband en de fuser. Dankzij de Heat-Free
Technology bevatten onze inkjetprinters, vergeleken met laserprinters, minder onderdelen
die moeten worden vervangen en zijn onze printkoppen geen verbruiksonderdelen. Dit
vermindert de milieubelasting van de productie en recycling van de aanvullende resources.
Minder interventie verhoogt de productiviteit
De Heat-Free structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn
waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is. Hierdoor
bieden Epson-inkjetprinters een hogere betrouwbaarheid en wordt de uitvaltijd aanzienlijk
beperkt.
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Ecologisch verantwoord
afdrukken zonder
onderbrekingen
Voorkom de gebruikelijke frustraties met printers met de nieuwste WorkForce
Pro RIPS-printers voor zakelijk gebruik. De geavanceerde RIPS-technologie
(Replaceable Ink Pack System) maakt gebruik van inktpatronen met een zeer
hoog rendement, waardoor er minder gebruikershandelingen nodig zijn. Doordat
er minder verbruiksartikelen nodig zijn dan bij vergelijkbare laserprinters is er ook
minder afval en worden serviceonderbrekingen tot een minimum beperkt.

Druk tot

Druk tot

pagina's af in zwart-wit
en 50.000 pagina's in
kleur zonder materiaal
te vervangen op
A3-apparaten1

pagina's af in zwart-wit
en 20.000 pagina's in
kleur zonder materiaal
te vervangen op
A4-apparaten2

86.000

50.000

Afval van Epson inkjet versus concurrerende laser
Dit is de hoeveelheid verbruiksartikelen die nodig is voor een standaard
laser in vergelijking met de hoeveelheid verbruiksartikelen die vereist is voor
een gelijksoortige Epson-inkjet in een periode van 5 jaar3 (bij het printen van
2100 pagina's per maand: 1500 zwart-wit, 600 kleur).
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tonercartridges

inktzakken

Zakelijke inkjetprinter

Laser
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Zakelijke
beeldverwerkingsoplossingen

Beheer al uw projectoren
Epson Device Admin (EDA)
Bestuur, analyseer en beheer uw printers centraal via één intuïtieve
interface, die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, de
kosten te verlagen en maximale beveiliging te waarborgen.

Service en ondersteuning op afstand
Epson Remote Services (ERS)
De apparaatbewaking en het managementsysteem van Epson
in de cloud helpt uw serviceprovider om nauwkeurige diagnoses
te stellen op afstand, zonder in te leveren op de beveiliging. Geef
servicemonteurs de informatie die ze nodig hebben om hogere
first-fix-rates te bieden en de uitvaltijd van uw apparaten te beperken.
ERS met geïntegreerde agent
Profiteer van de toegevoegde waarde van ERS in combinatie met de
geïntegreerde agent op de WF-C878R en WF-C879R voor naadloos
instellen en gebruik.

Mobiel afdrukken en afdrukken naar cloud
Mobiel afdrukken en afdrukken naar cloud
Maak van uw tablet of smartphone een krachtige kantoorassistent.
Met de services van Epson voor mobiel afdrukken en afdrukken
vanuit de cloud kunt u draadloos afdrukken en scannen vanaf uw
smartphone of tablet op kantoor en onderweg.

4

Workflow en beveiliging
Epson Print Admin (EPA)
Geef uw productiviteit een boost en bewaak het printergebruik via
een servergebaseerde oplossing die met gebruikersauthenticatie
zorgt voor een veilige afdruk-, scan- en kopieeromgeving.
Epson Print Admin zonder server (EPA zonder server)
Integreer de WF-C879R-serie naadloos in uw beveiligings- en
nalevingsregels en regelgeving zonder een heel serversysteem te
hoeven onderhouden.
Document Capture Pro (DCP)
Informatie scannen, opslaan en delen is eenvoudig. Geavanceerde
functies voor naamgeving, scheiding en routering van documenten
maakt scannen eenvoudig en logisch.
Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)
Met onze multifunctionele apparaten met Document Capture Pro Server
2.0 kunnen beheerders geavanceerde push-scanfuncties beheren
zonder dat ze daarvoor software hoeven te installeren op afzonderlijke
computers.

Externe integratie
Epson Open Platform (EOP)
Verkrijg volledige controle over uw afdrukactiviteiten via een
webtoepassing waarmee u uw printer kunt aanpassen om te voldoen
aan specifieke en veranderende zakelijke vereisten, met behulp van
oplossingen die u helpen uw afdrukbehoefte beter te beheren.
Meer informatie over oplossingen van Epson en andere leveranciers
Ontdek hoe de oplossingen van Epson en zijn partners gebruikmaken
van onze printers om te voorzien in de behoeften van kleine, middelgrote
en grote ondernemingen, en hoe deze kunnen worden aangepast aan de
behoeften van verticale markten.
Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/bis of www.epson.be/bis
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A3+ RIPS kleur
Profiteer van inktpatronen met zeer hoog rendement en geef uw productiviteit
een boost door gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm afdrukken.
WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC
Multifunctionele printer

Oplossingen

Belangrijkste kenmerken:
A3+ 4-in-1 kleur met SRA3ondersteuning
Print tot wel 20.000 pagina's in zwart-wit
en kleur zonder materiaal te vervangen4

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Epson Remote
Services

ERS met
geïntegreerde agent

Eerste pagina afgedrukt (FPOT) binnen
slechts 5,5 seconde
ISO-afdruksnelheid van 25 ppm5
Flexible mediaverwerking tot 300 g/m²
Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm
Emulatie van PostScript- en
PCL-printerbesturingstaal
WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC
Multifunctionele printer

Oplossingen
Zoals WF-C878RD3TWFC

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-C878RD3TWFC:

+

EPA zonder
server

++ Druk tot wel 86.000 pagina's af in
zwart-wit of 50.000 in kleur zonder
materiaal te vervangen1
++ ISO-afdruksnelheid van 26 ppm5
++ Automatische document invoer van
150 vellen
++ Snellere en verbeterde scankwaliteit
++ Betere connectiviteit– maximaal twee
Ethernet/fax-poortopties
++ Optionele geïntegreerde handmatige
nietmachine
++ Scan met lichter materiaal, vanaf 38 g/m²
Opties beschikbaar voor A3+ RIPS-kleurenprinters

Papierlade voor
500 vellen
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Hoge kast

Printerstandaard

Ethernet/fax-poortopties
(alleen WF-C879R)

Nietmachine
(alleen WF-C879R)

A4 RIPS kleur
Door het hoge inktrendement biedt onze A4-reeks levendige
afdrukken met lange levensduur.
WorkForce Pro WF-C529RDTW
Monofunctionele printer

Oplossingen

Belangrijkste kenmerken:

Epson Print
Admin

A4-kleuren
Druk tot wel 50.000 pagina's af in
zwart-wit of tot 20.000 in kleur zonder
materiaal te vervangen2

Epson Device
Admin

Epson Remote
Services

ISO-afdruksnelheid van 24 ppm5
Tijd tot eerste afdruk (FPOT) van slechts
4,8 seconden vanuit gereed-modus
Capaciteit van maximaal 1.330 vellen
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm
Emulatie van PostScript- en
PCL-printerbesturingstaal

WorkForce Pro WF-C579RDTWF
Multifunctionele printer

Oplossingen
Zoals WF-C529RDTW

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-C529RDTW:

+

Epson Open
Platform

++ A4 4-in-1 kleur
++ Snelle dubbelzijdige scansnelheid
van 60 ipm5

+

+

++ Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm

Opties beschikbaar voor
A4 zwart-wit en A4
RIPS-kleurenprinters

Papierlade voor 500 vellen
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A4 zwart-wit
Met een supersnelle tijd tot eerste afdruk in vergelijking met gelijksoortige
laserprinters6 en tot 90% minder stroomverbruik6, heeft deze reeks ook de
laagste totale eigendomskosten (TCO) in zijn klasse.

WorkForce Pro WF-M5298DWF
Monofunctionele printer

Oplossingen

Belangrijkste kenmerken:
A4 zwart-wit
Print tot wel 40.000 pagina's in zwart-wit
zonder materiaal te vervangen7

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Remote
Services

ISO-afdruksnelheid van 24 ppm5
Tijd tot eerste afdruk (FPOT) van slechts
4,8 seconden vanuit gereed-modus.
Capaciteit van maximaal 251 vellen
Automatisch duplex
LCD-kleurenscherm van 6,1 cm
Emulatie van PostScript- en
PCL- printerbesturingstaal

WorkForce Pro WF-M5299DWF
Monofunctionele printer

Oplossingen
Zoals WF-M5298DWF

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-M5298DWF:
++ Capaciteit van maximaal 830 vellen

WorkForce Pro WF-M5799DWF
Multifunctionele printer

Oplossingen
Zoals WF-M5298DWF

Bovenop de bovenstaande
hoofdkenmerken van
WF-M5299DWF:

+

Epson Open
Platform

++ A4 zwart-wit 4-in-1
++ Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm
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+

+

Hoge kwaliteit, lage
inktkosten
De DURABrite Ultra- en DURABrite Pro-inkten van Epson
zijn ISO 11798-gecertificeerd, waardoor ze zeer duurzame
afdrukken produceren in elke bedrijfsomgeving.
Perfecte afdrukken
Verrijk uw gedrukt materiaal met hoogwaardige afbeeldingen.
Door de verdubbeling van de spuitkopdichtheid, kunt u met
de nieuwe PrecisionCore-printkop hoogwaardige prints in
600 dpi produceren op gewoon papier.

Meer keuze
Omdat de inkt direct op het papier wordt gespoten, kunt u op
veel verschillende soorten papier afdrukken. De inkt vervaagt
niet in de loop der tijd, omdat de inkt de papiervezels
gedeeltelijk doordrenkt.

Documenten van professionele kwaliteit
Verhoogde pigmentconcentratie in DURABrite Pro-inkt
zorgt voor heldere kleuren. Omdat het pigment wordt
aangebracht op het papieroppervlak, is de afdruk nauwelijks
zichtbaar op de achterzijde.

Verbazingwekkend duurzaam
Aangezien het pigment een harsoplossing bevat en
niet-oplosbaar is, kunt u profiteren van duurzame afdrukken
die bestand zijn tegen water, vlekken en markeerstiften.
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A3+ RIPS
Model
Functies
Eerste pagina wordt afgedrukt in
Afdruksnelheid (ISO)
Afdrukresolutie
Maandelijkse werkcyclus (maximaal)
Afdrukemulaties
Afdrukken vanaf USB
Scansnelheid (ISO)

A4 RIPS

WF-C879RD3TWFC

WF-C878RD3TWFC

WF-C579RDTWF

SRA3, multifunctioneel tot
4-1-in-apparaat

SRA3, multifunctioneel tot
4-1-in-apparaat

A4 multifunctioneel 4-in-1

5,5 sec.

5,5 sec.

4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur

26 ppm zwart-wit/25 ppm kleur

25 ppm zwart-wit/24 ppm kleur

24 ppm zwart-wit / kleur

Tot 4800 x 1200 dpi

Tot 4800 x 1200 dpi

Tot 4800 x 1200 dpi

75.000 pagina's

75.000 pagina's

50.000 pagina's

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

50 ipm zwart-wit (enkelzijdig)
100 ipm kleur (dubbelzijdig)

25 ipm zwart-wit (enkelzijdig)
45 ipm kleur (dubbelzijdig)

30 ipm zwart-wit (enkelzijdig)
60 ipm kleur (dubbelzijdig)

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

1200 x 2400 dpi

22 ipm zwart-wit/21 ipm kleur

22 ipm zwart-wit/21 ipm kleur

22 ipm zwart-wit/kleur

Zoomverhouding

25-400%

25-400%

25-400%

Kopieerresolutie

Tot 600 x 600 dpi (optisch)
600 x 1200 dpi (maximaal)

Tot 600 x 600 dpi (optisch)
600 x 1200 dpi (maximaal)

Tot 600 x 600 dpi (optisch)
600 x 1200 dpi (maximaal)

Optische scanresolutie (B x H)
Kopieersnelheid (ISO)

Tot 33,6 Kbps

Tot 33,6 Kbps

Tot 33,6 Kbps

6 MB/550 pagina's

6 MB/550 pagina's

6 MB/550 pagina's

Mobiel afdrukken en afdrukken
naar cloud

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

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

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

Interfaces

Bekabeld netwerk (1000 Base-T,
100 Base-TX, 10 BaseT), bekabeld
netwerk, USB: Hoge snelheid USB
2.0, USB 3.0, USB 2.0 Type A (2x)
Wi-Fi Direct

Bekabeld netwerk (1000 Base-T/
100 Base TX/ 10 Base-T), hoge
snelheid USB - compatibel met USB
2.0-functie, USB-host, Wi-Fi Direct,
USB 2.0 Type A (2x), draadloos LAN
IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B

Bluetooth, USB: Hoge snelheid USB
2.0, Wi-Fi Direct, Bekabeld netwerk
(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), draadloos netwerk

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4
(envelop), C6 (envelop), No. 10
(envelop), brief, Legal, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6,
C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE,
Tabloid

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4
(envelop), C6 (envelop), No. 10
(envelop), brief, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 20 x 25 cm, juridisch, A3,
B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop),
HLT, EXE, tabloid

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (envelop),
C6 (envelop), DL (envelop), No. 10
(envelop), brief, juridisch, 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT,
EXE, gebruikergedefinieerd

Voorzijde: 250 vellen
Achterzijde: 150 vellen
Optie: 500 vellen x 3

Voorzijde: 250 vellen
Achterzijde: 85 vellen
Optie: 500 vellen x 3

Standaard: 830 vellen
Max.: 1.330 vellen

150 vellen

50 vellen

50 vellen

Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm

Kleurenaanraakscherm van 12,7 cm

Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm

54 Watt (stand-alone kopiëren,
ISO/IEC 24712-patroon),
TEC 0,27 kWH/week

42 Watt (stand-alone kopiëren,
ISO/IEC 24712-patroon),
TEC 0,21 kWH/week

29/14/1,3/0,2 W

621 x 751 x 1177 mm

621 x 652 x 1107 mm

425 x 535 x 513 mm

-

-

25,8 kg

Faxoverdrachtsnelheid
Faxgeheugen

Formaat van gewoon papier

Papiercapaciteit
Automatische documentinvoer
(ADF)
Lcd-display
Stroomverbruik indien in bedrijf/
gereedstand/slaapstand/
uitgeschakeld
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht

Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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A4 RIPS

A4 zwart-wit

WF-C529RDTW

WF-M5799DWF

WF-M5299DW

WF-M5298DW

A4 monofunctioneel

A4 multifunctioneel 4-in-1

A4 monofunctioneel

A4 monofunctioneel

4,8 sec. zwart-wit/5,3 sec. kleur

4,8 sec. zwart-wit

4,8 sec. zwart-wit

4,8 sec. zwart-wit

24 ppm zwart-wit / kleur

24 ppm zwart-wit

24 ppm zwart-wit

24 ppm zwart-wit

Tot 4800 x 1200 dpi

Tot 1200 x 2400 dpi

Tot 1200 x 2400 dpi

Tot 1200 x 2400 dpi

50.000 pagina's

45.000 pagina's

45.000 pagina's

45.000 pagina's

PCL5c, PCL6, ESC/P-R,
PostScript 3, PDF 1.7

PCL5c, PCL6, compatibel met
PostScript Level 3/PDF (versie 1.7),
ESC/P-R

PCL5c, PCL6, compatibel met
PostScript Level 3/PDF (versie 1.7),
ESC/P-R

PCL5e, PCL6, compatibel met
PostScript Level 3/PDF (versie 1.7),
ESC/P-R

-

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

24 ipm zwart-wit (enkelzijdig)
24 ipm kleur (dubbelzijdig)

-

-

-

1200 x 2400 dpi

-

-

-

22 ipm zwart-wit

-

-

-

25 - 400%, AutoFit-functie

-

-

-

Tot 600 x 600 dpi (optisch)
600 x 1200 dpi (maximaal)

-

-

-

Tot 33,6 Kbps

-

-

-

6 MB/550 pagina's

-

-

Epson iPrint, Email Print, Remote
Print Driver, Apple AirPrint, Google
Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote
Print Driver, Apple AirPrint, Google
Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote
Print Driver, Apple AirPrint, Google
Cloud Print

Epson iPrint, Email Print, Remote
Print Driver, Apple AirPrint, Google
Cloud Print

Bluetooth, USB: Hoge snelheid
USB 2.0, Wi-Fi Direct, Bekabeld
netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), draadloos netwerk

Near Field Communication (NFC),
USB, Hoge snelheid USB 2.0, USB
1.1 type A, Wi-Fi Direct, bekabeld
netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), draadloos netwerk

Near Field Communication (NFC),
USB, Hoge snelheid USB 2.0, USB
1.1 type A, Wi-Fi Direct, bekabeld
netwerk (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 BaseT), draadloos netwerk

Near Field Communication (NFC),
USB: Hoge snelheid USB 2.0, USB
1.1 type A, Wi-Fi Direct, Bekabeld
netwerk (1000 Base-T, 100 BaseTX, 10 BaseT), draadloos netwerk

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (envelop),
C6 (envelop), DL (envelop), No. 10
(envelop), brief, juridisch,
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
16:9, HLT, EXE,
gebruikergedefinieerd

A4, A5, A6, B5, Brief,
Juridisch, envelop #10, DL,
C6, C4, foto 13 x 18 cm,
10 x 15 cm, 16:19 breed,
gebruikergedefinieerd
55 x 127 - 215.9 x 6000 mm

A4, A5, A6, B5, Brief, Juridisch,
Envelop #10, DL, C6, C4, Foto
9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15
cm, 20 x 25 cm, 16:19 breed,
gebruikergedefinieerd
64 x 127 - 215.9 x 6000 mm

C4 (envelop), juridisch, A6, A5, B5,
brief, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, A4, B6, C5 (envelop), No.
10 (envelop), gebruikergedefinieerd,
C6 (envelop), DL (envelop)

Standaard: 830 vellen
Max.: 1.330 vellen

Standaard 330 vellen/Max.: 830
vellen (papierlade voor 250 vellen
x1/multifunctionele papierlade voor
80 vellen) 500 vellen x1

Standaard 330 vellen/Max.: 830
vellen (papierlade voor 250 vellen
x1/multifunctionele papierlade voor
80 vellen) 500 vellen x1

Standaard: 250 vellen
Max.: 251 vellen

-

50 vellen

-

-

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

Kleurenaanraakscherm van 10,9 cm

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

LCD-kleurenscherm van 6,1 cm

24/8/1,2/0,2 W

23/10/1,4/0,2 W

23/7/1,1/0,2 W

22/8/1,2/0,2 W

425 x 535 x 513 mm

425 x 535 x 357 mm

425 x 535 x 357 mm

425 x 508 x 290 mm

22,1 kg

18,3 kg

14,9 kg

14 kg
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Het voordeel van inkjet
Verhoog de productiviteit en beperk de milieubelasting
door over te stappen op een Epson-inkjetprinter.
Tot

3,5
sneller

8

Tot

Tot

minder
gebruikershandelingen9

minder energieverbruik10

98%

95%

1 Geschat paginarendement voor de WF-C879R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor
meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
2 Geschat paginarendement voor de WF-C529R en WF-C579R. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
3 Een vergelijking van de HP Colour LaserJet Pro M477dw en de WF-C579R gebaseerd op inktopbrengstgegevens gepubliceerd door de fabrikant.
4 Geschat paginarendement met de WF-C878R-reeks. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga
voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
5 Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor standaard A4 enkelzijdig en dubbelzijdig weer. Ga voor meer
informatie naar www.epson.eu/testing.
6 Vergelijkend onderzoek met de 10 bestverkochte zwart-witlaserprinters in West-, Centraal- en Oost-Europa, met een afdruksnelheid tussen de 21 en 45 pagina's per minuut, zoals
gedefinieerd door IDC in de 12 maanden tot december 2017. Gegevens hoofdzakelijk afkomstig van BLI of zoals opgegeven op de websites van de fabrikant.
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7 Geschat paginarendement met de WF-M5298DWF. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor
meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.
8 Getest door BLI gedurende een periode van twee maanden tot en met februari 2015, FPOT (tijd tot eerste afdruk) vanuit een nacht slaapstand, vergeleken met alle geteste
concurrerende machines op het moment van publicatie. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/verticals/inkjet-savings.
9 Tijdens onafhankelijke tests bleken de WorkForce Pro RIPS-modellen van Epson tot 98% minder tijdverlies door interventies op te leveren vergeleken met laserprinters en
laserkopieerapparaten. Getest door BLI gedurende een periode van twee maanden tot en met februari 2015, vergeleken met een selectie van concurrerende machines, in opdracht
van Epson. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/verticals/inkjet-savings.
10 WorkForce Pro WF-C8190DW verbruikt 95% minder energie dan de HP Color LaserJet Enterprise M750dn, het bestverkochte model in het A3-kleurenprintersegment met één
functie en 21-30 ppm, zoals gerapporteerd door IDC Q3 2015 tot Q2 2019. Verifieerbare methode van TÜV Rheinland, gebaseerd op ‘Gebruikelijk stroomverbruik’, gedefinieerd door
de Energy Star-testprocedure en gepresenteerd in kWh per jaar.
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