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Epson WorkForce WF-3520DWF

Ο Epson WorkForce WF-3520DWF έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει
τέλεια σε μικρά και πολυάσχολα περιβάλλοντα γραφείου χάρη στις
γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και τη δυνατότητα εκτύπωσης,
σάρωσης, αντιγραφής και φαξ διπλής όψης που διαθέτει. Παράλληλα,
αυτό το μοντέλο διαθέτει οθόνη LCD 6,3 εκ. με έξυπνο πίνακα ελέγχου
για εύκολη πλοήγηση στα μενού καθώς και δυνατότητες διασύνδεσης
Wi-Fi και Ethernet.
Χάρη στη μελάνη DURABrite Ultra της Epson που στεγνώνει γρήγορα, εξασφαλίζετε
έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας που δεν αλλοιώνονται από το νερό, τις μουτζούρες
και τους μαρκαδόρους επισήμανσης. Διατίθενται επίσης φύσιγγες σε μέγεθος XL για
ακόμη μεγαλύτερη οικονομία. Οι μελάνες XL είναι ιδανικές για μεγάλους όγκους
εκτυπώσεων καθώς μειώνουν το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα στο μισό σε σύγκριση
με εκτυπωτές λέιζερ*1 του ανταγωνισμού.
Εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με ταχύτητα έως 15 σελ./λεπτό για έγγραφα
μονής όψης και 7,9 σελ./λεπτό για έγγραφα διπλής όψης*2. Εξασφαλίστε γρήγορη και
τελεσφόρο παράδοση της εργασίας κάθε φορά.
Αυτή η συσκευή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα τοποθέτησης έως 250 φύλλων
απλού χαρτιού μεγέθους A4. Περιλαμβάνει ένα δίσκο τροφοδότησης μεμονωμένων
φύλλων χαρτιού στο πίσω μέρος που προσφέρει ευελιξία στη χρήση μέσων εκτύπωσης
καθώς δέχεται χαρτιά διαφόρων τύπων και διαφορετικού πάχους, όπως κάρτες,
φακέλους και επαγγελματικές κάρτες. Με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης
για σάρωση, αντιγραφή και φαξ πολλών σελίδων, αυτός ο εκτυπωτής προσφέρει όλα
όσα χρειάζεται ένα μικρό γραφείο ή ομάδα εργασίας, σε μια συσκευή μικρών
διαστάσεων.
Η υπηρεσία Epson Connect*3 επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα και
εύκολα έγγραφα και φωτογραφίες ασύρματα μέσω smartphone και υπολογιστών tablet
εντός του γραφείου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εκτυπώνουν από οπουδήποτε
στον κόσμο, αποστέλλοντας έγγραφα και φωτογραφίες μέσω email απευθείας στη
μοναδική διεύθυνση email του εκτυπωτή. Το πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένου
εκτυπωτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για εκτύπωση από υπολογιστή σε οποιοδήποτε
εκτυπωτή με Epson Connect, οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ με τη λειτουργία Σάρωσης
στο Cloud, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα σαρωμένα έγγραφα
απευθείας σε υπηρεσίες Cloud. Το WF-3520DWF διαθέτει επίσης δυνατότητες Apple
AirPrint και Google Cloud.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ με
ADF
Εκτύπωση έως 15 σελίδων το λεπτό*2
Wi-Fi και Ethernet
Οθόνη LCD 6,3 εκ.
Ελευθερία εκτύπωσης και σάρωσης
οπουδήποτε

Epson WorkForce WF-3520DWF
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method

4-colour inkjet printer

Διαμόρφωση ακροφυσίων

384 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα

Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας

2 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Τεχνολογία μελανιού

Epson DURABrite™ Ultra

Απόδοση

Ομάδα εργασίας

Πολυλειτουργία

Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Draft printing speed

38 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper 75 g/m²), 38 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper 75
g/m²), 38 sec/A1 on

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Οδηγίες φαξ
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Οδηγίες χρήσης (CD)
Έγγραφο εγγύησης

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 15 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9,2 Σελίδες / λεπτό Χρώμα
24734
Duplex Printing Speed ISO/IEC 7,9 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 5,7 A4 Pages/min Χρώμα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

24734
Ανάλυση εκτύπωσης

5.760 x 1.440 DPI

Όγκος εκτύπωσης

12.000 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα

Black, Cyan, Yellow, Magenta

apple T1294

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
ΣΆΡΩΣΗ
Scan speed black A4

300 DPI 1,1 msec/line, 600 DPI 1,9 msec/line

Scan speed colour A4

300 DPI 3 msec/line, 600 DPI 5,8 msec/line

Ανάλυση σάρωσης

1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Τύπος σαρωτή

Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

474 σελίδες*
385 σελίδες*

ΦΑΞ
Type of fax

Walk-up black and white and colour fax capability

Error correction mode

CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Fax speed dials (max)

100 names and numbers

Page memory

Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)

Λειτουργίες φαξ

Λειτουργία φαξ μέσω PC, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή

378 σελίδες*
616 σελίδες*
* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 /
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις

CONNECTIVITY
Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10

εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για

Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Ασφάλεια WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

www.epson.eu/pageyield

Mobile and Cloud printing

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google

services

Cloud Print

Συνδέσεις

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού

A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Letter Legal,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 0.672916666667, Ορίζεται από τον χρήστη

Αυτόματη τροφοδοσία

Βασικό (ενσωματωμένο)

εγγράφων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

C11CC33304

Γραμμωτός κωδικός

8715946513812

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας

534 x 488 x 328 mm

Carton Weight

11,2 kg

Μέγεθος παλέτας

12 Τεμάχια (2 x 6)

Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink
C13T12914011
(385 pages)
Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink
C13T12914021
(385 pages)
Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink
C13T12924011
(474 pages)
Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink
C13T12924021
(474 pages)
Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink
C13T12934011
(378 pages)
Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink
C13T12934021
(378 pages)

1. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.epson.eu/inkjetsaving
2. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 24734.
Εμφανίζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του ελέγχου
κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής και διπλής όψης. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epson.eu/testing
3. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epsonconnect.eu
4. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.epson.eu/testing
5. Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα
βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή,
συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης
σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων
διαχείρισης χαρτιού.
6. Απαιτείται η χρήση προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται στη
συσκευασία)
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

