Broşură pentru rezervele de cerneală de mare capacitate (RIPS)

Performanţă foarte
ridicată la printare

Beneficiile tehnologiei fără
încălzire
Imprimantele Epson cu jet de cerneală utilizează tehnologia
fără încălzire pentru a oferi beneficii avansate clienţilor.
Printare constantă la viteză mare
Tehnologia Epson fără încălzire nu necesită încălzire la pornirea sau activarea din standby
a imprimantei. Acest lucru înseamnă că imprimarea începe imediat, spre deosebire de
imprimantele laser care trebuie să preîncălzească fuserul pentru a imprima. Printarea
constantă la viteză mare este garantată chiar şi pentru documentele cu volum mare de
printare.
Consumul redus economiseşte energie şi bani
Tehnologia Epson fără încălzire utilizează mai puţină energie decât tehnologia laser,
deoarece nu necesită încălzire. Deoarece imprimantele cu jet de cerneală nu au o unitate
fuser care se încălzeşte, acest lucru duce la un consum mult mai mic de energie.
Mai puţine piese de schimb, un impact mai mic asupra mediului
De obicei, imprimantele laser au mai multe consumabile şi adesea necesită înlocuirea
periodică a tamburului, curelei de transfer şi fuserului. Datorită Tehnologiei fără încălzire,
imprimantele noastre cu jet de cerneală utilizează mai puţine piese care trebuie înlocuite
decât într-o imprimantă laser, iar capetele de printare nu sunt consumabile. Acest lucru
reduce impactul asupra mediului înconjurător şi necesitatea reciclării resurselor suplimentare.
Intervenţiile reduse sporesc productivitatea
Datorită structurii fără încălzire a imprimantelor Epson cu jet de cerneală, există mai
puţine piese care se pot defecta, ceea ce reduce necesitatea intervenţiilor. Drept urmare,
imprimantele Epson cu jet de cerneală oferă o fiabilitate îmbunătăţită şi reduc în mod
semnificativ timpii de inactivitate.
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Printare neîntreruptă şi
ecologică
Eliminaţi frustrările legate de imprimantele tradiţionale, folosind cele mai noi
imprimante WorkForce Pro RIPS pentru afaceri. Tehnologia cu rezerve de
cerneală de mare capacitate (RIPS) foloseşte cartuşe de cerneală de mare
capacitate, care reduc necesitatea intervenţiei utilizatorului. Cu mai puţine
consumabile faţă de imprimantele laser comparabile, se reduc risipa şi perioadele
de nefuncţionare.

Printaţi până la

Printaţi până la

de pagini monocrom
şi până la 50.000 de
pagini color fără a
schimba rezervele pe
echipamentele A31

de pagini monocrom
şi până la 20.000 de
pagini color fără a
schimba rezervele pe
echipamentele A42

86.000

50.000

Pierderi în cazul imprimantelor Epson cu jet de cerneală versus pierderi în
cazul imprimantelor cu laser de la competitori
Aceasta este cantitatea de deşeuri produse de o imprimantă cu laser obişnuită
versus cantitatea de consumabile necesare pentru o imprimantă Epson cu jet de
cerneală echivalentă într-un interval de 5 ani3 (presupunând că volumul lunar de
printare este de 2.100 de pagini: 1.500 monocrom, 600 color).

× 44

×9

cartuşe de
toner

pungi de
cerneală

Multifuncţionale business cu jet de cerneală

Laser
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Soluţii de printare pentru
afaceri

Gestionare flotă
Epson Device Admin (EDA)
Controlaţi, analizaţi şi gestionaţi parcul de imprimante în mod
centralizat, de la o singură interfaţă intuitivă, proiectată pentru a
creşte productivitatea, a reduce costurile şi a garanta un nivel maxim
de securitate.

Service şi asistenţă de la distanţă
Epson Remote Services (ERS)
Sistemul Epson de monitorizare şi administrare a echipamentelor din
cloud ajută furnizorul de servicii să efectueze o diagnosticare exactă
de la distanţă fără a compromite securitatea. Oferiţi tehnicienilor
toate informaţiile de care au nevoie, pentru a obţine cele mai bune
tarife pentru primele reparaţii şi pentru a creşte durata de viaţă a
echipamentului.
Software încorporat pentru ERS
Profitaţi de avantajele ERS împreună cu software-ul încorporat în
WF-C878R şi WF-C879R pentru configurare şi utilizare lipsite de
probleme.

Printare mobilă şi în cloud
Printare mobilă şi în cloud
Transformaţi-vă tableta sau smartphone-ul într-un asistent redutabil.
Serviciile de printare mobilă şi în cloud de la Epson vă permit să
printaţi şi să scanaţi documente de pe smartphone şi tabletă, din
birou sau în timp ce călătoriţi.
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Flux de lucru şi securitate
Epson Print Admin (EPA)
Măriţi semnificativ productivitatea şi monitorizaţi utilizarea imprimantei
prin intermediul unei soluţii bazate pe server, care creează un mediu
sigur de tipărire, scanare şi copiere prin autentificarea utilizatorilor.
Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Adăugaţi fără probleme WF-C879R şi respectaţi normele şi
reglementările privind securitatea şi conformitatea, fără grija
întreţinerii unui sistem de servere.
Document Capture Pro (DCP)
Scanaţi, salvaţi şi partajaţi informaţiile cu uşurinţă. Caracteristicile
avansate pentru denumirea, separarea şi direcţionarea documentelor
fac scanarea simplă şi logică.
Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)
Pentru echipamentele noastre multifuncţionale, cu Document Capture
Pro Server 2.0, administratorii pot să gestioneze funcţiile de scanare prin
apăsarea unui buton fără a instala software pe computere individuale.

Integrarea cu terţii
Epson Open Platform (EOP)
Căpătaţi control complet asupra operaţiunilor de printare printr-o aplicaţie
bazată pe web care vă permite să adaptaţi imprimanta pentru a îndeplini
cerinţe specifice şi variabile, cu soluţii care vă ajută să gestionaţi mai bine
activităţile de printare.
Mai multe informaţii despre Epson şi soluţiile de la terţi
Descoperiţi modul în care soluţiile Epson şi ale partenerilor valorifică
imprimantele noastre, de la IMM-uri la companii mari, şi cum pot fi
adaptate aceste echipamente pentru a se satisface cerinţele domeniului
de activitate specific.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro/bis
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Imprimantă A3+ RIPS color
Profitaţi de avantajele cernelii de mare volum, pentru o printare lipsită de
probleme, cu întreţinere redusă şi cu productivitate sporită.
WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC
Multifuncţional

Soluţii

Funcţii cheie:
Imprimantă A3+ 4-în-1 color, compatibilă cu
SRA3
Printaţi până la 20.000 de pagini monocrom
şi color fără a înlocui consumabilele4

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Open
Platform

Epson Remote
Services

Software încorporat
pentru ERS

Timp rapid de printare a primei pagini (FPOT),
de 5,5 secunde
Viteză de printare ISO de 25 ppm5
Prelucrare flexibilă a mediilor de
tipărire – până la 300 g/m2
Touchscreen color de 12,7 cm
Emulare a limbajului de control al imprimantei
prin PostScript şi PCL

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC
Multifuncţional

Soluţii
La fel ca WF-C878RD3TWFC

Pe lângă caracteristicile cheie ale
WF-C878RD3TWFC enumerate mai sus:

+

EPA
Serverless

++ Printaţi până la 86.000 de pagini monocrom
şi 50.000 de pagini color fără a înlocui
consumabilele1
++ Viteză de printare ISO de 26 ppm5
++ Alimentator automat de documente de 150
de coli
++ Viteză mai mare şi calitate îmbunătăţită la
scanare
++ Conectivitate îmbunătăţită – prin până la
două opţiuni de port Ethernet/fax
++ Capsator manual opţional integrat
++ Scanaţi un stoc mai uşor – de 38 g/m2

Opţiuni disponibile pentru imprimantele A3+ RIPS color

Casetă de 500 de coli
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Cabinet înalt

Suport imprimantă

Opţiuni de port Ethernet/fax
Capsator
(doar pentru WF-C879R)
(doar pentru WF-C879R)

Imprimantă A4 RIPS color
Oferind cerneală de mare volum, gama noastră A4 produce
printuri vii şi durabile.
WorkForce Pro WF-C529RDTW
Imprimantă

Soluţii

Funcţii cheie:

Epson Print
Admin

Color A4
Printaţi până la 50.000 de pagini
monocrom şi până la 20.000 de pagini
color fără a înlocui consumabilele2

Epson Device
Admin

Epson Remote
Services

Viteză de printare ISO de 24 ppm5
Timp rapid de printare a primei pagini,
de 4,8 secunde, din modul ready
Capacitate de până la 1.330 de coli
Ecran LCD color de 6,1 cm
Emulare a limbajului de control al
imprimantei prin Postscript şi PCL

WorkForce Pro WF-C579RDTWF
Multifuncţional

Soluţii
La fel ca WF-C529RDTW

Pe lângă caracteristicile cheie ale
WF-C529RDTW enumerate mai sus:

+

++ Multifuncţional A4 4-în-1 color
++ Viteză de scanare faţă-verso de
60 ipm5

+

Epson Open
Platform

+

++ Touchscreen color de 10,9 cm

Opţiuni disponibile pentru
imprimantele A4 monocrome şi
A4 RIPS color

Casetă de 500 de coli
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Imprimantă A4 monocrom
Cu un timp ultrarapid de printare a primei pagini raportat la imprimantele
laser comparabile6 şi utilizând cu până la 90% mai puţină energie
electrică6, această gamă oferă şi unul dintre cele mai reduse costuri de
exploatare (TCO) din gamă.

WorkForce Pro WF-M5298DWF
Imprimantă

Soluţii

Funcţii cheie:
Imprimantă monocrom A4
Printaţi până la 40.000 de pagini
monocrom fără a înlocui consumabilele7

Epson Print
Admin

Epson Device
Admin

Epson iPrint

Epson Remote
Services

Viteză de printare ISO de 24 ppm5
Timp rapid de printare a primei pagini,
de 4,8 secunde, din modul ready
Capacitate de până la 251 de coli
Printare faţă-verso automată
Ecran LCD color de 6,1 cm
Emulare a limbajului de control al
imprimantei prin PostScript şi PCL

WorkForce Pro WF-M5299DWF
Imprimantă

Soluţii
La fel ca WF-M5298DWF

Pe lângă caracteristicile cheie ale
WF-M5298DWF enumerate mai sus:
++ Capacitate de până la 830 de coli

WorkForce Pro WF-M5799DWF
Multifuncţional

Soluţii
La fel ca WF-M5298DWF

Pe lângă caracteristicile cheie ale
WF-M5299DWF enumerate mai sus:

+

++ Multifuncţional monocrom A4 4-în-1

Epson Open
Platform

++ Touchscreen color de 10,9 cm
+
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+

Cerneală de înaltă
calitate la preţ mic
Cerneala DURABrite Ultra şi cerneala DURABrite Pro de
la Epson sunt certificate ISO 11798, realizând printuri mai
durabile în orice mediu de afaceri.
Imprimări perfecte
Îmbunătăţiţi materialele imprimate cu grafică de calitate
superioară. Prin dublarea densităţii duzei, noul cap de
printare PrecisionCore realizează printuri de înaltă calitate,
de 600 dpi, pe hârtie simplă.
Documente la calitate business
Concentraţia mai ridicată de pigment din cerneala
DURABrite Pro Ink oferă culori mai luminoase. Pigmentul stă
la suprafaţa hârtiei, de aceea, printurile nu sunt foarte vizibile
de pe verso.

Mai multe opţiuni
Fiindcă cerneala este evacuată direct, puteţi printa pe o gamă
largă de coli de hârtie şi deoarece cerneala pătrunde parţial în
fibra hârtiei, aceasta nu se estompează în timp.
Uimitor de rezistentă
Datorită faptului că pigmentul este infuzat cu răşină şi este
insolubil, puteţi beneficia de printuri durabile rezistente la
apă, pete şi evidenţierea cu markere.
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A3+ RIPS

A4 RIPS

Model

WF-C879RD3TWFC

WF-C878RD3TWFC

Funcţii

WF-C579RDTWF

Multifuncţional până la 4-în-1, SRA3

Multifuncţional până la 4-în-1, SRA3

Multifuncţional A4 4-in-1

Printarea primei pagini

5,5 sec.

5,5 sec.

4,8 sec. monocrom/5,3 sec. color

Viteză de printare (ISO)

26 ppm monocrom/25 ppm color

25 ppm monocrom/24 ppm color

24 ppm monocrom/color

Până la 4800 x 1200 dpi

Până la 4800 x 1200 dpi

Până la 4800 x 1200 dpi

75.000 pagini

75.000 pagini

50.000 pagini

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

Rezoluţie printare
Volum lunar de pagini (maximum)
Emulări printare
Printare de la USB
Viteză de scanare (ISO)

Da (PDF/TIFF/JPEG)

Da (PDF/TIFF/JPEG)

Da (PDF/TIFF/JPEG)

50 ipm monocrom (pe o singură faţă)
100 ipm color (faţă-verso)

25 ipm monocrom (pe o singură faţă)
45 ipm color (faţă-verso)

30 ipm monocrom (pe o singură faţă)
60 ipm color (faţă-verso)

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

1200 x 2400 dpi

22 ipm monocrom/21 ipm color

22 ipm monocrom/21 ipm color

22 ipm monocrom/color

Raport de zoom

25 – 400%

25 – 400%

25 – 400%

Rezoluţie copiere

Până la 600 x 600 dpi (optic)
600 x 1200 dpi (maximum)

Până la 600 x 600 dpi (optic)
600 x 1200 dpi (maximum)

Până la 600 x 600 dpi (optic)
600 x 1200 dpi (maximum)

Până la 33,6 Kbps

Până la 33,6 Kbps

Până la 33,6 Kbps

6 MB/550 pagini

6 MB/550 pagini

6 MB/550 pagini

Printare mobilă şi în 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

Interfeţe

Reţea prin cablu (1000 Base-T,
100 Base-TX, 10 Base-T), reţea
wireless, USB: USB 2.0, USB 3.0,
USB 2.0 tip A (2x) de mare viteză,
Wi-Fi Direct

Reţea prin cablu (1000 Base-T/
100 Base TX/10 Base-T), USB
de mare viteză – compatibil cu
specificaţiile USB 2.0, gazdă USB,
Wi-Fi Direct, USB 2.0 tip A (2x),
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n,
USB 3.0 tip B

Bluetooth, USB: USB 2.0 de mare
viteză, Wi-Fi Direct, Reţea prin
cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 Base-T), reţea wireless

Rezoluţie optică la scanare (L x Î)
Viteză de copiere (ISO)

Viteză de transmitere prin fax
Memorie fax

Dimensiune hârtie simplă

Capacitate pentru hârtie
Alimentator automat de documente
(ADF)
Ecran LCD
Consum de energie În timpul
funcţionării/Ready/În aşteptare/
Oprit
Dimensiuni (L x A x Î)
Greutate

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (plic), C6 A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (plic), C6
(plic), No. 10 (plic), Letter, Legal,
(plic), No. 10 (plic), Letter, 10 x 15 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm,
13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3,
A3, B4, B6, C5 (plic), DL (plic), HLT,
B4, B6, C5 (plic), DL (plic), HLT, EXE,
EXE, în formă condensată
în formă condensată
În faţă: 250 de coli
În spate: 150 de coli
Opţiune: 500 de coli x3

În faţă: 250 de coli
În spate: 85 de coli
Opţiune: 500 de coli x3

Standard: 830 de coli
Maximum: 1.330 de coli

150 de coli

50 de coli

50 de coli

Touchscreen color de 12,7 cm

Touchscreen color de 12,7 cm

Touchscreen color de 10,9 cm

54 de waţi (copiere independentă,
modelul ISO/IEC 24712),
TEC 0,27 kWh/săptămână

42 de waţi (copiere independentă,
modelul ISO/IEC 24712),
TEC 0,21 kWh/săptămână

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

621 x 751 x 1.177 mm

621 x 652 x 1.107 mm

425 x 535 x 513 mm

–

–

25,8 kg

Informaţiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.
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A4, A5, A6, B5, B6, C4 (plic), C6
(plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter,
Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, definită
de utilizator

A4 RIPS

Imprimantă monocromă A4

WF-C529RDTW

WF-M5799DWF

WF-M5299DW

WF-M5298DW

Imprimantă A4

Multifuncţional A4 4-in-1

Imprimantă A4

Imprimantă A4

4,8 sec. monocrom/5,3 sec. color

4,8 sec. monocrom

4,8 sec. monocrom

4,8 sec. monocrom

24 ppm monocrom/color

24 ppm monocrom

24 ppm monocrom

24 ppm monocrom

Până la 4800 x 1200 dpi

Până la 1200 x 2400 dpi

Până la 1200 x 2400 dpi

Până la 1200 x 2400 dpi

50.000 pagini

45.000 pagini

45.000 pagini

45.000 pagini

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

PCL5c, PCL6, compatibile cu
PostScript nivel 3/PDF
(versiunea 1.7), ESC/P-R

PCL5c, PCL6, compatibile cu
PostScript nivel 3/PDF
(versiunea 1.7), ESC/P-R

PCL5e, PCL6, compatibile cu
PostScript nivel 3/PDF
(versiunea 1.7), ESC/P-R

–

Da (PDF/TIFF/JPEG)

Da (PDF/TIFF/JPEG)

Da (PDF/TIFF/JPEG)

–

24 ipm monocrom (pe o singură faţă)
24 ipm color (faţă-verso)

–

–

–

1200 x 2400 dpi

–

–

–

22 ipm monocrom

–

–

–

25 – 400%, funcţie de încadrare
automată

–

–

–

Până la 600 x 600 dpi (optic)
600 x 1200 dpi (maximum)

–

–

–

Până la 33,6 Kbps

–

–

–

6 MB/550 pagini

–

–

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: USB 2.0 de mare
viteză, Wi-Fi Direct, Reţea prin cablu
(1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 Base-T), reţea wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 de mare viteză,
USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, reţea prin
cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 Base-T), reţea wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 de mare viteză,
USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, reţea prin
cablu (1000 Base-T, 100 Base-TX,
10 Base-T), reţea wireless

Near Field Communication (NFC),
USB: USB 2.0 de mare viteză,
USB 1.1 tip A, Wi-Fi Direct, reţea
prin cablu (1000 Base-T,
100 Base-TX, 10 Base-T), reţea
wireless

A4, A5, A6, B5, B6, C4 (plic), C6
(plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter,
Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, definită
de utilizator

A4, A5, A6, B5, Letter,
Legal, No. 10 (plic), DL,
C6, C4, fotografie 13 x 18 cm,
10 x 15 cm, dimensiune 16:19,
definită de utilizator
55 x 127 – 215,9 x 6000 mm

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
No. 10 (plic), DL, C6, C4, fotografie
9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,
20 x 25 cm, dimensiune 16:19,
definită de utilizator
64 x 127 – 215.9 x 6000 mm

C4 (plic), Legal, A6, A5, B5, Letter,
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
A4, B6, C5 (plic), No. 10 (plic), definită
de utilizator, C6 (plic), DL (plic)

Standard: 830 de coli
Maximum: 1.330 de coli

Standard 330 de coli/maximum: 830
de coli (casetă de 250 de coli x1/tavă
multifuncţională de 80 de coli) 500
de coli x1

Standard 330 de coli/maximum: 830
de coli (casetă de 250 de coli x1/tavă
multifuncţională de 80 de coli) 500
de coli x1

Standard: 250 de coli
Maximum: 251 de coli

–

50 de coli

–

–

Ecran LCD color de 6,1 cm

Touchscreen color de 10,9 cm

Ecran LCD color de 6,1 cm

Ecran LCD color de 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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Advantage Inkjet
Fiţi mai productiv şi reduceţi impactul asupra mediului înconjurător
alegând o imprimantă cu jet de cerneală de la Epson.
Viteză de până la

3,5

ori mai mare8

Intervenţia utilizatorului
este redusă cu până la

98%

9

Consumul de energie
este redus cu până la

95%
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1 Volum de printare aproximativ pentru WF-C879R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcţie de imaginile printate şi de condiţiile de utilizare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.eu/pageyield.
2 Volum de printare aproximativ pentru WF-C529R şi WF-C579R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcţie de imaginile printate şi de condiţiile de utilizare. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.epson.eu/pageyield.
3 O comparaţie între HP Colour LaserJet Pro M477dw şi WF-C579R pe baza datelor despre capacitatea cernelii publicate de producător.
4 Volum de printare aproximativ cu seria WF-C878R. Volumul efectiv de printare poate varia în funcţie de imaginile printate şi de condiţiile de utilizare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.eu/pageyield.
5 Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT din testul categoriei pentru birouri, pentru printarea pe o singură faţă sau faţă-verso A4, folosind setările implicite.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro/pageyield.
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6 Comparaţie făcută cu primele 10 cele mai bine vândute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest şi din Europa Centrală şi de Est, cu o viteză de printare cuprinsă între
21 şi 45 de pagini pe minut, în 12 luni, până în decembrie 2017. Definiţia fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informaţiile precizate pe
site-urile web ale producătorilor.
7 Volum de printare aproximativ cu WF-M5298DWF. Volumul efectiv de printare poate varia în funcţie de imaginile printate şi de condiţiile de utilizare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.eu/pageyield.
8 Conform testelor efectuate de BLI, de-a lungul a două luni, până în februarie 2015, FPOT (viteza de printare a primei pagini) după o noapte de inactivitate, în comparaţie cu toate
echipamentele testate la momentul publicării. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro/verticals/inkjet-savings.
9 În testele independente, modelele WorkForce Pro RIPS de la Epson au redus timpul intervenţiilor cu până la 98% faţă de imprimantele şi copiatoarele laser. În urma testărilor
efectuate de BLI, contractate de Epson, pe durata a două luni, până în februarie 2015, comparativ cu o gamă de echipamente concurente. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.ro/verticals/inkjet-savings.
10 WorkForce Pro WF-C8190DW utilizează cu 95% mai puţină energie decât HP Color LaserJet Enterprise M750dn, cel mai bine vândut model din segmentul de imprimante A3 color
cu o singură trecere, cu viteza de 21-30 ppm, conform raportului IDC din penultimul trimestru din 2015 până în cel de-al doilea trimestru din 2019. Metodologia a fost confirmată de
TÜV Rheinland pe baza „Consumului tipic de energie”, aşa cum este definit în procedura de testare Energy Star şi măsurat în kWh pe an.
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