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Τυπώστε από οπουδήποτε με τον μικρότερο και ελαφρύτερο ασύρματο 
εκτυπωτή A4 inkjet1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα και να 
φορτίζεται εν κινήσει μέσω USB.

Αυτός είναι ο φορητός εκτυπωτής που περιμένατε. Ο πρώτος στην ιστορία φορητός 
εκτυπωτής A4 της Epson είναι ιδανικός για επαγγελματίες που θέλουν να εκτυπώνουν 
τιμολόγια, συμβόλαια και άλλα ενώ εργάζονται εξ αποστάσεως. Μικρός και ελαφρύς, 
αυτός ο εκτυπωτής inkjet διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, οθόνη LCD, δυνατότητα 
διασύνδεσης Wi-Fi και Wi-Fi Direct®, καθώς και συμβατότητα με τις λειτουργίες Apple 
AirPrint2, Google Cloud Print και Epson iPrint3.

Εκτυπώσεις με φορητό εκτυπωτή
Ο μικρότερος και ελαφρύτερος ασύρματος εκτυπωτής A4 inkjet1 στον κόσμο, ο WF-
100W, διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία η οποία μπορεί να επαναφορτιστεί 
οπουδήποτε μέσω USB. Είναι μικρός και συμπαγής, με διαστάσεις μόλις 309 x 154 x 
61χιλ. και βάρος 1,6 κιλά. Η ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης σημαίνει ότι ο WF-
100W "αποσυνδέει" όλα τα καλώδια, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείται εύκολα τόσο σε χώρους πελατών όσο και σε ένα αυτοκίνητο.

Ευχρηστία
Συμβατός με τις λειτουργίες Apple AirPrint2 και Google Cloud Print για ασύρματη 
εκτύπωση, ο WF-100W επωφελείται επίσης από τη λειτουργία Epson Connect. Όπως 
και η εφαρμογή Epson iPrint3 για ασύρματες εκτυπώσεις από τα περισσότερα tablet ή 
smartphone, η λειτουργία Epson Connect περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία Email 
Print, που σημαίνει ότι μπορείτε να εκτυπώνετε από οπουδήποτε στον κόσμο3. 

Υψηλή ποιότητα
Η ποιότητα του εκτυπωτή αντανακλάται στην ποιότητα των εκτυπώσεων. Στην 
πραγματικότητα, είναι ο μοναδικός φορητός εκτυπωτής που χρησιμοποιεί μελάνια 
pigment, για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας χωρίς μουτζούρες.

Αποδοτικότητα
Ο WF-100W παρέχει ταχύτητα εκτύπωσης ISO στα 7ppm στις ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις και στα 4ppm στις έγχρωμες4 και διαθέτει απόδοση μελανιών έως 250 
ασπρόμαυρες σελίδες και 200 έγχρωμες5. Με την οθόνη LCD των 3,7 εκ., η σύνδεση 
Wi-Fi είναι πάντα εύκολη χωρίς να απαιτείται υπολογιστής και έλεγχος των επιπέδων 
αναλώσιμων μελανιών.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εκτυπώσεις με φορητό εκτυπωτή
Ελαφριά, συμπαγής σχεδίαση
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Συνδέστε σε μια θύρα USB ή επαναφορτίστε 
με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC
Wi-Fi και Wi-Fi Direct
Εκτυπώστε ασύρματα οπουδήποτε και αν 
βρίσκεστε
Ποιοτικά αποτελέσματα
Τα μελάνια pigment εξασφαλίζουν κορυφαία 
αποτελέσματα
Ευκολία χρήσης
Ομαλή και απλή ρύθμιση



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Μελάνι pigment

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

7 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 4 Σελίδες / λεπτό Colour

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734 (με τροφοδοσία 
μπαταρίας)

4 Pages/min Monochrome, 2 Pages/min Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 14 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 11 Σελίδες / λεπτό Colour (plain paper)
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI
Χρώματα Black, Colour
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm
Διπλής όψης Όχι
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 20 Φύλλα Βασικό, 20 Φύλλα μέγιστο, 5 Φωτογραφικά φύλλα
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου Mini-B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 1,3 Watt (sleep mode), 11 Watt (printing), 4 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY 

STAR® qualified
Διαστάσεις 309 x 154 x 61 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,6 kg
Επίπεδο θορύβου 45 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 7, Windows 7 x64, 
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), 
Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), 
Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows server 2003 R2

ADDITIONAL FEATURES
Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 3,7 εκ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CE05403

Γραμμωτός κωδικός 8715946603681

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 725 x 525 x 620 mm

Carton Weight 29 kg

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας 144 Τεμάχια

WorkForce WF-100W

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τροφοδοτικό
Κύρια συσκευή
Καλώδιο Mini-USB
2x κουτιά συντήρησης
Φύσιγγες μελανιού (1 μαύρη, 1 τρίχρωμη 
φύσιγγα)

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ

266

267

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Globe 267

250 σελίδες*

200 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 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

1.  Συγκριτικά με εκτυπωτές inkjet A4 που διατίθενται στην
αγορά από τον Ιανουάριο του 2016. Διαστάσεις, βάρος και
προδιαγραφές των προϊόντων όπως αυτά δηλώνονται στις
τοποθεσίες web των κατασκευαστών
2.  Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPad
(όλα τα μοντέλα), iPhone (3GS ή μεταγενέστερα) και iPod touch
(3ης γενιάς ή μεταγενέστερα) με την τελευταία έκδοση του iOS.
Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc
3.  Για την εφαρμογή Epson iPrint απαιτείται ασύρματη
σύνδεση. Για την εφαρμογή Email print απαιτείται σύνδεση
στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις
υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.epson.gr/connect
4.  Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT από τη
δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
μονής/διπλής όψης.  Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/testing.
5.  Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του ISO/IEC
24711/24712. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα
www.epson.eu/pageyield

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

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


