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WorkForceProWF-5110DW

תכונות עיקריות

עלויות הפעלה נמוכות
עלות לדף נמוכה בשיעור של עד 50% בהשוואה 

1למדפסות לייזר צבעוניות מתחרות

ידידותית לסביבה
משתמשת בעד 80% פחות אנרגיה לעומת מדפסות 

1לייזר צבעוניות מתחרות

חיסכון בזמן
קיבולת נייר גבוהה מאפשרת לחסוך זמן שנדרש 

למילוי מחדש
בנויה לעסקים

ההדפסות מתייבשות במהירות הודות לדיו 
DURABrite Ultra.

PrecisionCore טכנולוגיית
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של 

Epson

מדפסת הזרקת דיו עסקית שמשפרת את הפרודוקטיביות יכולה לחסוך עד 50% 
.1 ועד80% בצריכת האנרגיה1בעלויות ההדפסה

 WF-5110DW -מושלמת לסביבה העסקית. ה Epson החדשה של WorkForce Pro מדפסת
מאפשרת ליהנות מעלויות הפעלה נמוכות, צריכת אנרגיה נמוכה ומהירות הדפסה גבוהה, ותכונות 
המיועדות לאינטגרציה קלה בעסק. הדפסה דו-צדדית אוטומטית הופכת כל עבודה לקלה וליעילה.

עלויות הפעלה נמוכות
עד 50% עלות נמוכה יותר לדף של ה- WorkForce Pro WF-5110DW לעומת מדפסת לייזר 

, חוסכת לך כסף בעת שאתה נהנה ממחסניות דיו בקיבולת גבוהה של מדפסת זו 1צבעוניות מתחרות
. בנוסף, ישנם פחות חלקים להחלפה בהשוואה למדפסת לייזר.2המספיקות להדפסת עד 4,000 דפים

ידידותית לסביבה
 ,1ה- WF-5110DW משתמשת בעד 80% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות

הודות, לטכנולוגיית המדפסת שאינה דורשת חימום. לא נפלטים גזי אוזון, ומצב הדפסה משופר ושקט 
וללא רעש מאוורר במהלך ולאחר ההדפסה הופכים אותה לאידיאלית לסביבת עבודה משרדית.

חיסכון בזמן
, עם מהירות 1מדפסת עסקית ויעילה זו מהירה יותר ממדפסות לייזר בעבודות הדפסה אופייניות

הדפסה של עד 34 דפים לדקה בשחור-לבן ו- 30 דפים לדקה בצבע, או 20 דפים לדקה של הדפסה 
. קיבולת הנייר הגבוהה של 580 גיליונות חוסכת זמן הנדרש למילוי מחדש, 3בתקן ISO בשני המצבים

, כלומר שתוכל להדפיס הרבה ובביטחון. 4ומחזור עבודה חודשי גבוה של עד 35,000 דפים
בנויה לעסקים

טכנולוגיית PrecisionCore מניעה את איכות הפלט ש- Epson מפורסמת בה, במהירויות הנדרשות 
 DURABrite עבור הדפסה משרדית, מסחרית ותעשייתית. ההדפסות מתייבשות במהירות הודות לדיו

Ultra. הדפסת בצורה מאובטחת עם Email Print for Enterprise. Epson Connect5 מאפשר 
הדפסה קלה ממחשבי טבלט, מסמארטפונים ועוד, ויכולת Wi-Fi Direct™ מאפשרת להדפיס 

ממכשירים אלחוטיים נתמכים ללא התחברות לנתב.



WorkForceProWF-5110DW

מה בקופסה

מדריך להתחלה מהירה
מחסניות דיו נפרדות

מכשיר עיקרי
מסמכי אחריות

כבל חשמלי
(CD) התקן ותכנית עזרה

נתוניתפוקתדיו

T789 מגדל פיזה 
79XL

מגדל פיזה 
79

4.000 
עמודים*

2.600 
עמודים*

900 
עמודים*

4.000 
עמודים*

2.000 
עמודים*

800 
עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. 

www.epson.eu/pageyield לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

חומרים מתכלים

Ink Cartridge XXL Black
(4.000 pages) C13T789140

Ink Cartridge XXL Cyan
(4.000 pages) C13T789240

Ink Cartridge XXL Magenta
(4.000 pages) C13T789340

Ink Cartridge XXL Yellow
(4.000 pages) C13T789440

Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink
(2.600 pages) C13T79014010

Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink
(2.000 pages) C13T79024010

Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink
(2.000 pages) C13T79034010

Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink
(2.000 pages) C13T79044010

Singlepack Black 79 DURABrite Ultra Ink
(900 pages) C13T79114010

Singlepack Cyan 79 DURABrite Ultra Ink
(800 pages) C13T79124010

Singlepack Magenta 79 DURABrite Ultra Ink
(800 pages) C13T79134010

Singlepack Yellow 79 DURABrite Ultra Ink
(800 pages) C13T79144010

(C13T671000) Maintenance Box

OPTIONAL ACCESSORIES

250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C817011

מפרט המוצר

טכניקה
™PrecisionCore ראש הדפסה שיטת הדפסה

DURABrite™ Ultra טכנולוגיית דיו
הדפסה רב תכליתי

הדפסה
חד-צבעי 7 שנייה, Colour 7 שנייה זמן עד לעמוד ראשון

Colour 20 דפים/דקה בשחור, 20 דפים/דקה ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה
11 A4 pages/min 11 ,בשחור A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 

24734
34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 30 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) מהירות הדפסה מקסימלית

4.800 x 1.200 DPI רזולוציית הדפסה
35.000 דפים בחודש כמות הדפסה

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

קישוריות
LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec פרוטוקול להדפסת רשתות

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X פרוטוקול לניהול רשתות
Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, ממשק Gigabit Ethernetממשק , 
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

חיבורים

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES) WLAN - בטיחות

מפרט ניירות וחיישנים
A4, A5, A6, B5, C4 (מעטפה), C6 (10 ,מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתבX15 13 ,ס"מX18 20 ,ס"מX25 

ס"מ, 16:9, משפטי
פורמט הנייר

כן דופלקס
paper tray גיליונות MP tray, 250 330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות Standard Paper input

150 גיליונות קיבולת מגש ניירות
250 גיליונות רגיל, 580 גיליונות מקסימלי קיבולת מגש הניירות

250-sheet paper tray Optional paper tray(s)
כן נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)

כללי
 sleep) ואט standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,6) 5,5 ואט מוכן, 0,3 ואט (כיבוי), 24 ואט

mode), TEC 0,3 kWh/week
צריכת אנרגיה

461 x 442 x 284 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
11,3 ק"ג משקל

Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, (Microsoft Windows XP 
(Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 

(32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

מערכות הפעלה תואמות

(dB (A 51 :פעולה לחץ גל
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print Mobile and Cloud printing 

services

אחר
12 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CD12401 SKU

8715946547442 בר-קוד

Units 1 יחידה

10 יחידה גודל המשטח

 .www.epson.eu/inkjetsaving 1.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
.ISO/IEC 24711/24712 2.  2. תפוקת דפים מקורבת בהתבסס על
תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש.
http://www.epson.eu/pageyieldלקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
ESAT המציג את הממוצע של ,ISO/IEC 24734 3.  נקבע לפי תקן

Office) (אומדן תפוקה רוויה) לבדיקת קטגוריית ציוד משרדי
Category Test) בהדפסת ברירת מחדל חד-צדדית ודו-צדדית בגדול A4.

.www.epson.eu/testing לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
4.  מספר הדפים המודפסים המרבי לחודש מבוסס על יכולות הביצועים של

המדפסת, לרבות מהירויות הדפסה בתקן ISO ויכולות טיפול בנייר.
5.  תמיכה בשפות הבאות: אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית,

ספרדית, פורטוגזית, הולנדית. נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת
מידע נוסף ופרטים על מכשירים הנתמכים, בקר בכתובת

www.epsonconnect.eu.

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300 
www.epson.co.il


