Epson WorkForce Pro WP-4000/WP-4500
család – hálózatba köthető
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Mindannyian tudjuk, sokszor mennyire zavaró kivárni a nyomtatás
végét, mikor az csak néhány oldalból áll. Az Epson épp ezért
megalkotta a WorkForce Pro WP-4000/WP-4500 nyomtatócsaládot.
Az üzleti igényekre tervezett sorozat készülékei a 10 legnépszerűbb színes
lézernyomtatóval való összehasonlítás alapján 50%-kal alacsonyabb lapköltséget1
és gyorsabb nyomtatást2 kínálnak kis nyomtatási munkák esetén is. A kétoldalas
nyomtatás pedig kétszer olyan gyors, mint a legközelebbi vezető pozícióban lévő
versenytársunk készüléke.3
A WorkForce Pro sorozat emellett energiafogyasztás tekintetében is jelentős
mértékű, 80%-os csökkenést biztosít a versenytársak lézernyomtatóihoz képest4
– így nagymértékű költségmegtakarítást és jelentős környezetvédelmi előnyöket
szavatol. A tintapatronok cseréje egyszerű, tiszta, és problémamentes, hiszen ez
az egyetlen kellékanyag, amelyet cserélni kell.

F modellek

KIEMELT JELLEMZŐK
• A
 színes lézernyomtatóknál gyorsabb
nyomtatás néhány oldalas nyomtatási
feladatok esetén is2
• Akár 50%-kal alacsonyabb lapköltség a
versenytársak színes lézernyomtatóihoz
képest1
• 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
a versenytársak színes lézernyomtatóihoz
képest4
• Szupergyors nyomtatási sebesség
professzionális minőségben, különösen
kétoldalas nyomtatáskor
• Üzleti környezetbe illő masszív és
professzionális kialakítás

A sorozatot kívül-belül modern irodai használatra tervezték, ezért ezek a nyomtatók
ideálisak professzionális használatra. A 4800 × 1200 dpi nyomtatási felbontásnak
köszönhetően a cégek csúcsminőségű nyomatokra tesznek szert, melyek
ellenállnak a víznek, nem fakulnak ki és nem kenődnek el még szövegkiemelő
használata esetén sem, hiszen azonnal száradnak. Az alapkiépítés 330 lapos
papírkapacitásával pedig nem kell értékes idejét a papírbetöltésre pazarolnia.
A sokoldalú WorkForce Pro White család három modellből áll: a WP-4015 DN, a
WP-4515 DN és a WP-4525 DNF7 készülékből. A modern fehér kialakításon felül
– mely bármekkora méretű vállalkozás vagy munkacsoport számára tökéletesen
megfelel, még oktatási intézményeknek és kormányhivataloknak is – minden
modell alapkiépítésben rendelkezik USB és Ethernet kapcsolattal az irodában
való egyszerű és biztonságos megosztás érdekében. A nagy kapacitású, kitűnő
minőségű DURABrite Ultra tintapatronok költségtakarékos nyomtatást kínálnak
3400 oldal nyomtatása mellett.5
A sorozat készülékei Epson Connect6 funkcióval rendelkeznek, így minden
mobil nyomtatási igényt kiszolgálnak, a felhasználók pedig okostelefonról vagy
táblagépről is nyomtathatnak.

WP-4500 család

WP-4015 DN modell

Epson WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500 család – hálózatba
köthető

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
TECHNOLÓGIA
Nyomtatási felbontás
NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér/színes)
Nyomtatási sebesség vázlat minőségben
(fekete-fehér/színes)
Maximális terhelhetőség
CSATLAKOZTATÁS
Csatlakoztatási lehetőségek
alapfelszereltségben
Hálózati nyomtatási protokollok
Hálózatkezelési protokollok
PAPÍRKEZELÉS
Papírbemenet (alap/max.)
Papírméret
Automatikus lapfordítás
Papírsúly
Papírkimenet
Opcionális papírkezelés
SZKENNELÉS ÉS MÁSOLÁS
(WP-4515 DN/WP-4525DNF)
Lapolvasási technológia
Lapolvasási felület/dokumentumméret
Lapolvasási felbontás
Lapolvasási sebesség (fekete-fehér/színes)
Lapolvasási funkciók
Másolási felbontás
Zoom
FAX
(WP-4525 DNF)
Fax típusa
PC-s faxolás
Fax sebessége/átviteli sebesség
Felbontás
Hibajavítás módja
Csoportos tárcsázás/automatikus
újratárcsázás/gyorstárcsázás max.

Epson Micro Piezo „on demand” tintasugaras technológia
Akár 4800 × 1200 dpi
Akár 16 lap/perc vagy 11 lap/perc9
Akár 26 lap/perc vagy 24 lap/perc
Legfeljebb 20 000 oldal

• WP-4015 DN
(kétoldalas és hálózat)

C11CB27301

Hi-Speed USB, Ethernet
WP-4515 DN/WP-4525DNF esetén: USB gazdakészülék csak USB-tárolóra való
lapolvasáskor
WP-4525 DNF esetén: Fax RJ-11
TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour
(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC

• WP-4515 DN7
(kétoldalas és hálózat)

C11CB34301

• WP-4525 DNF7
(kétoldalas, hálózat és fax)

C11CB28301

330 lap (80 lapos hátsó automata lapadagoló + 250 lapos elülső papírtálca)/580 lap
A4, A5, A6, B5, 10×15cm, 13×18cm, 9×13cm, Letter, Legal, Half Letter,
13×20cm, 20×25cm, 16:9 széles méret, 100×148mm, borítékok: #10, DL, C6, C4,
felhasználó által megadott: 89–215,9mm széles és 127–1117mm hosszú
Van
64–256g/m²
150 lap
250 lapos elülső papírtálca

CIS – síkágyas és kétoldalas automata lapadagoló (a WP-4515 DN készüléknél
nem elérhető)
Akár 216 × 297mm
Optikai felbontás: 1200 × 1200 dpi, kimeneti felbontás: akár 1200 × 2400 dpi
Akár 1,4 ms/sor/akár 4,0 ms/sor
Lapolvasás USB-memóriaeszközre, lapolvasás számítógépre, lapolvasás PDF-be,
lapolvasás e-mailbe, lapolvasás számítógépre (WSD)
Akár 1200 × 600 dpi
25–400%, automatikus igazítás

Fekete-fehér és színes fax
Küldés/fogadás
Akár 33,6 kbps/kb. 3 mp oldalanként
Normál (200 × 100), részletes (200 × 200), fénykép (200 × 200 hibadiffúzióval)
CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Van/van/fax gyorstárcsázás max.

ENERGIAFOGYASZTÁS
Nyomtatás/készenlét/alvás/kikapcsolt

22W/7W/2,4W/0,3W vagy kevesebb

A LEGJOBB MINŐSÉG ÉRDEKÉBEN
MINDIG EREDETI EPSON TINTÁT
HASZNÁLJON!

(3400 oldal )
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MÉRETEK

420 ×       
284mm /WP-4515 DN: 460 × 420 × 299mm/
WP-4015 DN: 460
    ×    
WP-4525 DNF: 460 × 420 × 341mm

TÖMEG

WP-4015 DN: 10,9kg
      /WP-4515 DN: 12,6kg
      /WP-4525 DNF: 13,8kg

Mac-támogatás
Elektronikai szabványok

100–240 V AC/50–60 Hz
6,2B/48dB(A) vagy kevesebb
10–35°C
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows XP SP1 vagy újabb
(32-bit), Windows XP Professional ×64 Edition, Windows Server 2008 R28, Windows
Server 20088, Windows Server 20038
Mac OS 10.4.11 vagy újabb
ENERGY STAR-minősítés

EGYÉB FUNKCIÓK
Processzor
Memória
Nyomtatóvezérlő nyelvek emulációja
LCD-kijelző (TFT színes)

333 MHz
WP-4015 DN: 64MB, WP-4515 DN/WP-4525 DNF: 128MB
GDI
WP-4515 DN/WP-4525DNF: 6,35cm

JÓTÁLLÁS (alap/opcionális)

1 éves helyszíni/3 éves helyszíni

	Az összehasonlítás az IDC statisztikája alapján Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült
Királyságban 2010 negyedik negyedévében a tíz legnagyobb számban értékesített A4-es, színes lézernyomtató és multifunkciós készülék
között készült. A lapköltséget a gyártóknak a 2010 decemberében érvényes, Franciaországban, Németországban, Olaszországban,
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban publikált, tintapatronokra vonatkozó hivatalos árlistái alapján számítottuk ki.
2
	Az összehasonlítás az IDC statisztikája alapján Európában, a Közel-Keleten és Afrikában 2011 első negyedévében a tíz legnagyobb számban
értékesített A4-es, színes lézernyomtató és többfunkciós készülék között készült. A nyomtatási sebesség összehasonlítása az ISO/IEC 24734
vizsgálati eljárásnak megfelelően az átlagos FSOT eredményén alapul. További részletekért és kiegészítő információkért látogasson el a
www.epson.eu weboldalra.
3
	A HP OfficeJet Pro 8500A készülékkel való összehasonlítás alapján.
4
	Az összehasonlítás az IDC statisztikája alapján Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült
Királyságban 2011 első negyedévében a tíz legnagyobb számban értékesített A4-es, színes lézernyomtató és többfunkciós készülék között
készült. Az áramfogyasztást a gyártók 2011 júliusában publikált, a nyomtatási és átlag módra vonatkozó adatai alapján számítottuk ki
5
	Az ISO/IEEE 24711/24712 szabványnak megfelelően.
6
	Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland. Internetkapcsolat szükséges. Közvetlen vezeték nélküli
csatlakozás nem lehetséges. További információkért és a támogatott eszközök listájáért látogasson el a www.epson.eu weboldalra.
7
	Bizonyos országokban egyes faxtermékek nem érhetők el.
8
	A Windows Server rendszer csak a nyomtatást támogatja, a lapolvasást és a kötegelt alkalmazásokat nem.
9
	Az ISO/IEC 24734 szabványnak megfelelően, az alapértelmezett egyoldalas/kétoldalas nyomtatásra vonatkozó Office Category Test által
meghatározott átlagos ESAT/FSOT. További információkért látogasson el a www.epson.eu weboldalra.
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• Nyomtató
• Tápkábel
• Szoftveres CD
• Használati utasítás és tudnivalók
• Garanciajegy
• Gyári tintapatronok

5

Van
Legfeljebb 30 oldal

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

A DOBOZ TARTALMA
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Automata lapadagoló (WP-4525 DNF)
Kétoldalas
Maximális lapszám

ÁLTALÁNOS ADATOK
Feszültség/frekvenciatartomány
Hangerő/hangnyomás
Üzemi hőmérséklet
Windows-támogatás

TERMÉKTÍPUS SZERINTI
RENDELÉSI KÓD

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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Karbantartási doboz
C13T671000
50 000 oldal5

