Selecione
a impressora
ideal para
o seu negócio

Do escritório em casa à grande empresa, a Epson oferece uma ampla gama de impressoras
jato de tinta que pode ajudar a poupar dinheiro e tempo, e a evitar complicações
desnecessárias para expandir o seu negócio. Da EcoTank à WorkForce Enterprise, cada
gama oferece algo de diferente para ter a certeza de que encontra a impressora perfeita.
Pense nas funcionalidades que são importantes para si e utilize este guia como ajuda para
selecionar a impressora certa adequada às suas necessidades de negócio.

Velocidade

Custo por página
€

Máxima

Muito reduzido
(Contrato MPS)

€

Investimento inicial

Volume de impressão
mensal recomendado

€

Contrato MPS

8.000 - 100.000

€

Elevada

Muito reduzido
(Contrato MPS)

Contrato MPS

1.500 - 10.000

Elevada

Baixo

Médio

200 - 4.000

Média

Médio

Baixo

50 - 200

Média

Ultrarreduzido

Elevado

100 - 400

Gama de impressoras
jato de tinta Epson
para empresas
Mercado-alvo

Utilizadores por
dispositivo

PE / ME / Grande Empresa

Mais de 20

PE / ME / Grande Empresa

6-15

SoHo / PE / ME

1-10

Casa / SoHo

1-4

Casa / SoHo

1-4

WorkForce Enterprise
A impressora jato de tinta profissional WorkForce
Enterprise combina o desempenho ultrarrápido com
o baixo consumo energético.

WorkForce Pro RIPS
Elimine as tradicionais frustrações com as impressoras
e liberte o seu negócio com as mais recentes
impressoras profissionais WorkForce Pro RIPS.

WorkForce Pro
Concebidas para os negócios, as impressoras jato
de tinta profissionais WorkForce Pro oferecem uma
fantástica fiabilidade, um impacto ambiental reduzido
e uma redução nos resíduos.

WorkForce
A pequena mas poderosa gama de impressoras jato
de tinta profissionais WorkForce oferece qualidade,
velocidade e valor a qualquer pequeno escritório.

EcoTank
Despeça-se dos tinteiros e diga olá à impressão de custo
ultrarreduzido com a Série EcoTank.

Encontre a impressora
certa para si
Casa
Crie o seu espaço de projeto ideal com o conforto da sua
própria casa. Com tecnologia concebida para ambientes
familiares atarefados, as impressoras jato de tinta Epson
são fáceis de instalar e utilizar, o que ajuda a satisfazer as
necessidades de todos com uma impressão versátil sem
complicações.

Pequeno escritório/Escritório
em casa
A Epson oferece soluções ideais para os escritórios
e pequenos escritórios atarefados com uma impressão
de qualidade fantástica sem complicações a um custo
ultrarreduzido. Melhore a eficiência da sua equipa com
um funcionamento fiável e resultados de qualidade, ajude
a poupar dinheiro, tempo e complicações desnecessárias
para fomentar a expansão do seu pequeno negócio.

PE/ME
Mantenha uma produtividade elevada e os custos
operacionais reduzidos ao mínimo com a rápida e eficiente
tecnologia concebida para fazer face às necessidades
do seu negócio. A gama de impressoras jato de tinta
profissionais Epson WorkForce inclui inúmeras impressoras
jato de tinta profissionais, ideais para os escritórios que
pretendem imprimir grandes volumes com uma elevada
qualidade de impressão. Fiáveis, rápidas e concebidas para
durar, as impressoras jato de tinta oferecem qualidade,
velocidade e valor a qualquer pequeno escritório.

Grandes Empresas
Concebida para os negócios, a gama de impressoras jato
de tinta profissionais de elevado desempenho da Epson
aumentam a sua produtividade global sem sacrificar a
qualidade. A impressão a alta velocidade permite imprimir
grandes volumes de documentos de forma rápida e fácil,
e a tecnologia inovadora simplifica os fluxos de trabalho
para aumentar a eficiência e a interatividade no seu local
de trabalho.

EcoTank
ET-3700/3750/4750

EcoTank
ET-14000/16500

Casa / SoHo

Casa / SoHo

Utilizadores por dispositivo

1-4

1-4

Tamanho máximo do papel

A4

A3+

15/8 ppm
33/20 ppm

Até 18/10 ppm
Até 32/20 ppm

Até 250 páginas

Até 500 páginas

5.000

Até 20.000

GDI

GDI

-

-

Preto pigmentado,
Cores corante

Preto pigmentado,
Cores corante

Tinta incluída4

Tinta incluída4

Tinta de substituição4

Tinta de substituição4

0,002€ a preto
0,007€ a cores

0,003€ a preto
0,008€ a cores

Mercado-alvo

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

Velocidade ISO1
Velocidade máxima
(Monocromática/cores)

Capacidade de papel

WorkForce Pro
Ciclo de rendimento mensal
máximo2

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Emulações de linguagem
da impressora

Compatível com BPS/MPS

Tipo de tinta

WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Rendimentos de
tinta máximos3

Custo por página5

Até 14.000
Até 7.500

Até 11.300
Até 7.500

WorkForce
Série WF-2700

WorkForce
Série WF-7000

WorkForce Pro
Série WF-3720

WorkForce Pro
Série WF-4700

WorkForce Pro
Série WF-5000

Casa / SoHo

Casa / SoHo

SoHo / PE

SoHo / PE

SoHo / PE / ME

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

A3+

A4

A4

A4

13/7,3 ppm
33/20 ppm

18/10 ppm
32/20 ppm

20/10 ppm
33/20 ppm

Até 24/22 ppm
34/30 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

Até 150 páginas

Até 500 páginas

Até 250 páginas

Até 500 páginas

Até 580 páginas

3.000

20.000

20.000

25.000

35.000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI / PDL
(PCL6 & PS3)

-

-

-

-

Sim

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

Tinta pigmentada
DuraBrite Ultra

500 a preto
450 a cores

2.200 a preto
1.100 a cores

1.000 a preto
950 a cores

2.600 a preto
1.900 a cores

4.000 a preto
4.000 a cores

0,044€ a preto
0,157€ a cores

0,022€ a preto
0,100€ a cores

0,04€ a preto
0,113€ a cores

0,022€ a preto
0,077€ a cores

0,013€ a preto
0,058€ a cores

WorkForce Pro
Série WF-6000

WorkForce Pro
Série WF-8000

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

PE / ME

PE / ME

PE / ME / Grande
Empresa

PE / ME / Grande
Empresa

PE / ME / Grande
Empresa

6-10

6-10

6-10

6-15

Mais de 20

A4

A3+

A4

A3+

A3+

24/24 ppm
34/34 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

100/100 ppm
100/100 ppm

Até 1.580 páginas

Até 1.831 páginas

Até 580 páginas

Até 1.831 páginas

Até 5.350 páginas

65.000

65.000

45.000

75.000

400.000

PDL
(PCL6 & PS3)

GDI / PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

Tinta pigmentada
DuraBrite Pro

10.000 a preto
7.000 a cores

10.000 a preto
7.000 a cores

75.000 a preto
50.000 a cores

86.000 a preto
84.000 a cores

100.000 a preto
50.000 a cores

0,009€ a preto
0,051€ a cores

0,009€ a preto
0,051€ a cores

Preço mediante
pedido

Preço mediante
pedido

Preço mediante
pedido

1. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo
simplex A4 predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing
2. Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo velocidades
de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel
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3. Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712. A produção concreta varia consoante as imagens
impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield
4. Os rendimentos citados são extrapolados com base na metodologia original da Epson de simulação de impressão com base
nos Padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC 24712. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC24711.
Os rendimentos citados poderão variar consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel que está a utilizar, a frequência
das impressões e as condições ambientais, como a temperatura. Durante a configuração inicial da impressora, é utilizada uma
determinada quantidade de tinta para encher os injetores da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto inicial
incluído pode ser inferior.
5. O custo por página da Epson é calculado com base nas listas de preços oficiais dos fabricantes (incluindo IVA) em França e na
Alemanha em novembro de 2017 para a capacidade mais elevada dos consumíveis de tinta no mercado pós-venda, dividido pelo
rendimento por página ISO, tal como publicado em www.epson.eu/pageyield e não inclui quaisquer custos da caixa de manutenção,
quando aplicável.
Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

