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KARTA PRODUKTU

To przyjazne dla środowiska biznesowe urządzenie wielofunkcyjne 
obsługujące format A3 niezawodnie drukuje wysokiej jakości kolorowe 
dokumenty z bardzo dużą szybkością wynoszącą 75 ipm.

Biznesowa drukarka atramentowa WorkForce Enterprise charakteryzuje się wyjątkowo 
wysoką wydajnością przy niskim zużyciu energii. To sprzyjające ochronie środowiska 
biznesowe urządzenie wielofunkcyjne, przeznaczone do drukowania 
wysokonakładowego pozwala na uzyskanie doskonałej jakości druku z bardzo dużą 
szybkością wynoszącą do 75 ipm.

Szybkie drukowanie
Odkryj wspaniałą jakość i dużą szybkość drukowania. Ciesz się najwyższej jakości 
wydrukami w rozdzielczości do 600 × 2400 dpi generowanymi z szybkością nawet 75 
obrazów na minutę w trybie drukowania jednostronnego, jak i dwustronnego.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Produkty z linii WorkForce Enterprise zużywają nawet o 88% mniej energii niż drukarki 
laserowe1. Niewielka ilość odpadów oraz prosty mechanizm sprawiają, że drukarka 
WorkForce Enterprise zużywa mniej energii i zasobów, dzięki czemu jest bardziej 
przyjazna dla środowiska. Pojemnik na papier ma pojemność 5350 arkuszy, a bez 
uzupełniania atramentu można wydrukować aż 100 000 czarno-białych lub 50 000 
kolorowych stron2.

Jakość bez kompromisów
To urządzenie wielofunkcyjne pozwala uzyskać większą produktywność bez potrzeby 
obniżania jakości. Dzięki połączeniu technologii głowicy drukującej PrecisionCore firmy 
Epson, ciekłych atramentów i wydajnego mechanizmu transportu papieru drukarka jest 
w stanie spełnić oczekiwania.

Zaawansowana integracja usprawniająca przepływ pracy
Uzyskaj dostęp do całej gamy oprogramowania od zdalnego zarządzania po 
rozliczanie zadań, a także do rozwiązań typu Follow Me. Można je zintegrować z 
istniejącą infrastrukturą IT w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

KLUCZOWE CECHY

Szybkość
Szybkość drukowania wynosząca do 75 ipm 
oraz bardzo szybkie skanowanie dwustronne
Wysoka niezawodność
Elegancki i prosty mechanizm do 
zastosowań w środowiskach, w których 
przestoje są wysoce niepożądane
Duża pojemność
Możliwość wydrukowania aż 100 000 czarno-
białych i 50 000 kolorowych stron bez 
uzupełniania atramentu
Ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko
Zużycie energii mniejsze nawet o 88% w 
porównaniu z drukarkami laserowymi1
Do zastosowań biznesowych
Możliwość skorzystania z szerokiej gamy 
oprogramowania



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge C13T887100 Liczba stron: 
50.000

WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge C13T887200 Liczba stron: 
50.000

WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge C13T887300 Liczba stron: 
50.000

WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge C13T887400 Liczba stron: 
50.000

Maintenance box C13T671300
Staples C13S210061

OPCJONALNE AKCESORIA

4000-Sheet Stapler / Stacker unit
C12C933261
Optional Bridge Unit
C12C933081
3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
Cassette Lock
C12C933231

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CH01401

Kod kreskowy 8715946650166

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Arkusz danych
Kabel zasilający
User guide

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

T8874

Liczba stron: 50.000*

Liczba stron: 50.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1.  Na podstawie wyników dwumiesięcznych testów trwających
do lutego 2017 r., przeprowadzonych przez firmę BLI na
zlecenie firmy Epson i obejmujących wybrane urządzenia
konkurencyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.epson.pl/inkjetsaving
2.  Osiągnięcie wydajności na poziomie 100 000 czarno
białych stron było możliwe przy użyciu dwóch wkładów
pozwalających na wydruk 50 000 stron każdy. Oba wkłady są
wymagane do działania urządzenia.
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Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


