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KARTA PRODUKTU

Monochromatyczna drukarka biznesowa A3 drukująca z szybkością do 
100 str./min idealnie sprawdzi się w środowiskach wymagających 
dużej ilości wydruków, np. logistyce, zapewniając niezawodne wydruki 
o wysokiej jakości przy pracy ciągłej.

Drukuj wysokiej jakości czarno-białe dokumenty w tempie 100 str./min — to 
niezawodne i przyjazne dla środowiska biznesowe urządzenie wielofunkcyjne A3 
idealnie nadaje się do specjalistycznych środowisk wymagających druku w dużych 
nakładach, takich jak działy logistyki czy reprografii.

Duża szybkość i niezawodność
Ciesz się najwyższej jakości wydrukami w rozdzielczości 600 × 2400 dpi 
generowanymi z szybkością nawet 100 obrazów na minutę zarówno w trybie 
drukowania jednostronnego, jak i dwustronnego. Urządzenie wyróżnia się także dużą 
szybkością skanowania: 60 obr./min w trybie jednostronnym i 110 obr./min w trybie 
dwustronnym. Prosty proces drukowania, obejmujący mniejszą liczbę ruchomych 
elementów niż w przypadku drukarki laserowej, zapewnia wysoką niezawodność, a 
inteligentny mechanizm podawania papieru minimalizuje zakleszczenie papieru, 
podawanie dwóch arkuszy jednocześnie lub brak podawania — nawet przy dużych 
prędkościach.
Mniejszy wpływ na środowisko
Zużycie energii mniejsze nawet o 82% w porównaniu z drukarkami laserowymi1. 
Zredukowana ilość odpadów oraz prosty mechanizm sprawiają, że urządzenie zużywa 
mniej energii i zasobów, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla środowiska. Korzystaj 
z dużej pojemności podajnika wynoszącej 5350 arkuszy2 i drukuj do 120 tys. stron 
czarno-białych bez uzupełniania atramentu3.
Jakość bez kompromisów
Dzięki połączeniu technologii głowicy drukującej PrecisionCore firmy Epson, wodnych 
atramentów pigmentowych i wydajnego mechanizmu transportu papieru drukarka 
zapewnia niezmiennie doskonałe wydruki. Drukuj na szerokiej gamie nośników, 
włącznie z papierem makulaturowym, kopertami oraz etykietami.
Zaawansowana integracja
Od zdalnego zarządzania do rozwiązań do obsługi księgowości i zadań w trybie „pull” 
— możesz zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT szeroką gamę aplikacji 
pozwalających zwiększyć wydajność. Epson Open Platform zapewnia zgodność z 
wiodącymi rozwiązaniami ISV.

KLUCZOWE CECHY

Bardzo szybki druk w trybie 
monochromatycznym
Szybkość drukowania wynosząca do 100 
str./min oraz bardzo szybkie skanowanie 
dwustronne
Wysoka niezawodność
Prosty mechanizm do zastosowań w 
środowiskach, w których przestoje są 
wysoce niepożądane
Duża pojemność
Drukowanie do 120 tys.3 stron czarno-
białych bez uzupełniania atramentu
Ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko
Zużycie energii mniejsze nawet o 82% w 
porównaniu z drukarkami laserowymi1.
Stworzone dla biznesu
Możliwość skorzystania z szerokiej gamy 
oprogramowania



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink C13T04Q100 Liczba stron: 
60.000

Staples C13S210061
Maintenance box C13T671300

OPCJONALNE AKCESORIA

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

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CJ03401

Kod kreskowy 8715946669700

Rozmiar palety 1 szt.
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Arkusz danych
Kabel zasilający
User guide

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

Liczba stron: 60.000*

* 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.  Maksymalne zużycie energii 320 W urządzenia WorkForce
Enterprise WF-M20590D4TW firmy Epson w porównaniu z
konkurencyjnymi monochromatycznymi urządzeniami laserowymi
A3 w kategorii 70–90 str./min. W porównaniu do 10
najpopularniejszych modeli w 2018 r. w Europie Zachodniej
w powyższej kategorii, wg raportu IDC. Porównanie w
oparciu o dane dostępne w bazie BLI (marzec 2019 r.).
2.  Standardowa pojemność podajnika: 2350 stron.
Maksymalna pojemność podajnika 5350 z opcjonalnym
podajnikiem papieru o dużej pojemności.
3.  Wydajność druku w czerni wynosząca 120 tys. stron
osiągnięta za pomocą dwóch wkładów umożliwiających druk 60
tys. stron. Oba są wymagane do poprawnego działania.
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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


