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Znižajte stroške poslovnega tiskanja ter zmanjšajte škodljiv vpliv na 
okolje, hkrati pa povečajte storilnost, zmanjšajte količino posredovanj 
in izboljšajte varnost.

Ta večfunkcijska naprava za majhne delovne skupine je popolna izbira za poslovna 
okolja, od majhnih pisarn do velikih podjetij, ki so morda tradicionalno uporabljala 
laserske tiskalnike in želijo zdaj znižati stroške, povečati storilnost ter skrajšati čas 
nedelovanja. Pri tem hkrati zmanjšujejo negativni vpliv podjetja na okolje ter 
izboljšujejo svoj ugled na področju družbene odgovornosti podjetij (CSR).

Prihranite denar
Naprava lahko podjetjem pomaga prihraniti vsaj 50 % stroškov na stran pri barvnem 
tisku v primerjavi s primerljivimi modeli laserskih tiskalnikov1. Ker je naprava 
zasnovana za delovne skupine, se lahko v podjetju izognete skritim stroškom pri 
storilnosti zaposlenih, ki so povezani s centraliziranim tiskanjem. Inovativni sistem za 
dovajanje črnila omogoča manjšo potrebo po zamenjavi potrošnega materiala, s čimer 
boste stroške še bolj znižali.

Visoka storilnost in majhna potreba po posegih
Poleg najhitrejšega časa tiskanja prve strani (FPOT) v segmentu pri barvnem (5,3 
sekunde) in črno-belem (4,8 sekunde) tiskanju v primerjavi s primerljivimi laserskimi 
tiskalniki naprava ponuja tudi največjo hitrost barvnega optičnega branja v segmentu, 
ki znaša 24 slik na minuto2. Natisnite do 10.000 črno-belih in 5000 barvnih strani brez 
potrebe po menjavi potrošnega materiala, saj naprava zagotavlja največji izkoristek 
črnila v tem segmentu3. Naprava ima tudi največjo standardno zmogljivost predala za 
papir v tem segmentu tržišča, ki znaša 330 listov4.

Zmanjšajte škodljiv vpliv
Izkoristite prednosti majhne porabe energije, ne da bi pri tem ogrozili kakovost 
rezultatov, saj naprava porabi vsaj 90 % manj energije kot primerljivi modeli laserskih 
tiskalnikov5.

Narejena za podjetja
Programska oprema in orodja zagotavljajo varne možnosti tiskanja, učinkovito optično 
branje ter pomagajo pri upravljanju naprav na daljavo. NFC in brezžična povezljivost 
omogočata tudi tiskanje iz mobilnih naprav. Naprava je s svojim uporabniškim 
vmesnikom, ki je podoben tistim v pametnih telefonih, in zaslonom na dotik intuitivna 
za uporabo. S platformo Epson Open Platform in v sodelovanju z neodvisnimi 
dobavitelji smo napravi dodali še nekaj rešitev, na primer programsko opremo za 
upravljanje tiskanja PaperCut. Na voljo prek Epsonovih vodenih tiskalnih storitev 
Print365.

GLAVNE LASTNOSTI

Največji izkoristek črnila v svojem 
segmentu
Natisnite do 10.000 strani brez zamenjave 
enote s črnilom3

Ekološka
Porabi do 90 odstotkov manj energije kot 
konkurenčni barvni laserski tiskalniki5
Prihranite denar
Prihranite vsaj 50 % stroškov na stran pri 
barvnem tisku v primerjavi s primerljivimi 
modeli laserskih tiskalnikov1

Prihranite čas
Samodejno obojestransko tiskanje, optično 
branje, kopiranje in faksiranje
Narejena za podjetja
Dodana funkcionalnost s programskimi 
orodji, kot je Epson Open Platform



POTROŠNI MATERIAL

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black C13T944140 3.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan C13T944240 3.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta C13T944340 3.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow C13T944440 3.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black C13T945140 5.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan C13T945240 5.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta C13T945340 5.000 Strani
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow C13T945440 5.000 Strani
WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black C13T946140 10.000 Strani
Maintenance box C13T671600
Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 listov C13S041256
Business Paper - A4 - 500 listov C13S450075
Archival Matte Paper - A4 - 50 listov C13S041342
Photo Paper Glossy - A4 - 20 listov C13S042538
Photo Paper Glossy - A4 - 50 listov C13S042539
Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets C13S400059

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CG02401

Črtna koda 8715946634098
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OBSEG DOBAVE

Posamezne kartuše s črnilom
Kabel za električni tok
Gonilnik in pomožni programi (CD)
Navodilo za postavitev
Navodilo za delovanje (CD)

PODATKI O IZKORISTKUČRNILA

T9444 T9454 T9461

3.000 
Strani*

5.000 
Strani*

10.000 
Strani*

3.000 
Strani*

5.000 
Strani*

* Približen izkoristek, merjen s številom strani, temelji na 
standardih ISO/IEC 24711/24712 ali ISO/IEC 29102/29103. 
Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike 
in pogoje uporabe. Podrobnejše informacije najdete na 
www.epson.eu/pageyield

1.  Primerjava z 10 najbolje prodajanimi barvnimi laserskimi
tiskalniki s hitrostjo tiskanja med 1 in 30 stranmi na minuto
v Zahodni, Srednji ter Vzhodni Evropi, kot to določa IDC v 12
mesecih do junija 2017. Podatki o stroških na stran so
prevzeti iz poročila GAP o pametnih napravah za avgust 2017
ter predstavljajo povprečje cen v Nemčiji, Franciji in
Združenem kraljestvu (z vrednostjo v evrih, kot jo navaja
GAP). Epsonove vrednosti temeljijo na priporočeni maloprodajni
ceni paketa črnil XXL (izkoristek 5000 strani po IEEE/ISO
24711/24712). Cena za konkurenčne modele je bila najnižji
razpoložljivi strošek na stran.
2.  Primerjava z 10 najbolje prodajanimi barvnimi laserskimi
tiskalniki v Zahodni, Srednji in Vzhodni Evropi s hitrostjo
tiskanja med 1 in 30 stranmi na minuto, kot to določa IDC v 12
mesecih do septembra 2017. Podatke je zagotovilo podjetje BLI.
3.  Približen izkoristek na stran. Dejanski izkoristek se
lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe.
Več informacij je na voljo na spletnem mestu
www.epson.eu/pageyield. Primerjava z 10 najbolje prodajanimi
barvnimi laserskimi tiskalniki v Zahodni, Srednji in Vzhodni
Evropi s hitrostjo tiskanja med 1 in 30 stranmi na minuto, kot
to določa IDC v 12 mesecih do septembra 2017. Podatke je
zagotovilo podjetje BLI.
4.  Primerjava z 10 najbolje prodajanimi barvnimi laserskimi
tiskalniki v Zahodni, Srednji in Vzhodni Evropi s hitrostjo
tiskanja med 1 in 30 stranmi na minuto, kot to določa IDC v 12
mesecih do septembra 2017. Podatke je zagotovilo podjetje BLI.
5.  Primerjava z 10 najbolje prodajanimi barvnimi laserskimi
tiskalniki v Zahodni, Srednji in Vzhodni Evropi s hitrostjo
tiskanja med 1 in 30 stranmi na minuto, kot to določa IDC v 12
mesecih do junija 2017. Podatke je zagotovilo podjetje BLI.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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