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KARTA PRODUKTU

Wydrukuj nawet 86 000 stron czarno-białych i 50 000 kolorowych bez 
zakłóceń dzięki superwydajnym wkładom atramentowym1

Urządzenie Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R pozwala bez zakłóceń 
wydrukować 86 000 stron czarno-białych i 50 000 kolorowych dzięki brakowi 
konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Ta wyjątkowo niezawodna, 
wielofunkcyjna drukarka atramentowa wykorzystuje naszą przełomową technologię 
RIPS (Replaceable Ink Pack System), dzięki czemu minimalizuje częstotliwość 
konserwacji, produkcję odpadów i zużycie energii.

Superwydajne drukowanie
Nasza wyjątkowa technologia RIPS umożliwia wydrukowanie nawet 86 000 stron 
czarno-białych lub 50 000 kolorowych bez konieczności wymiany materiałów 
eksploatacyjnych¹. Oznacza to mniejszą częstotliwość konserwacji, większą 
produktywność i mniej wytworzonych odpadów.
Technologia Precision Core niewymagająca użycia ciepła
Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson eliminuje konieczność 
rozgrzewania urządzenia po włączeniu lub wybudzeniu, co znacznie zmniejsza 
zużycie energii, a w konsekwencji pozwala obniżyć koszty. Dzięki brakowi 
konieczności rozgrzewania czas drukowania pierwszej strony wynosi zaledwie 5,5 
sekundy.
Ulepszony automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Nasz automatyczny podajnik dokumentów, cechujący się kompaktową, wytrzymałą 
konstrukcją, oferuje najlepszą na rynku obsługę cienkiego papieru, większą szybkość 
oraz wyższą jakość skanowania. 
Większa funkcjonalność dzięki rozwiązaniom autorskim (EDA, EPA) i 
opracowanym przez firmy trzecie (OP)
Rozwiązania firmy Epson i jej partnerów pozwalają w pełni przejąć kontrolę nad 
procesami drukowania oraz konfigurować urządzenia tak, by sprostać konkretnym 
wymaganiom w przedsiębiorstwie, a także reagować na ich zmiany.
Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Model WF-C879R można bezproblemowo zintegrować z zasadami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami bez konieczności utrzymywania systemu 
serwerów.
Epson Remote Services (ERS)
Nasz chmurowy system monitorowania urządzeń i zarządzania nimi ułatwia 
dostawcom usług zdalne przeprowadzanie dokładnej diagnostyki bez negatywnego 
wpływu na bezpieczeństwo. Wbudowany agent w drukarce WF-C879R pozwala na 
bezproblemową konfigurację urządzenia i korzystanie z niego.

KLUCZOWE CECHY

Wysoka wydajność atramentu
Wydruk do 86 000 stron czarno-białych bez 
wymiany materiałów eksploatacyjnych1

Mniej odpadów
Pojemne wkłady ograniczają konieczność 
wymiany materiałów eksploatacyjnych
Niski pobór mocy
Technologia Epson niewymagająca użycia 
ciepła pozwala zmniejszyć zużycie energii
Możliwości skanowania w wysokiej 
jakości
Obsługa cienkiego papieru i lepsza jakość 
skanowania
Współpraca z Epson Remote Services
Zaawansowana diagnostyka drukarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych Epson w 
chmurze
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Początkowe pojemniki z atramentem
Urządzenie podstawowe
Przegródka na papier
Kabel zasilający
Instrukcja szybkiej konfiguracji
Instrukcja obsługi (CD)
Dokumenty gwarancyjne

1.  Szacunkowa wydajność WF-C879R. Faktyczna wydajność
zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków
użytkowania. Więcej informacji na stronie
www.epson.eu/pageyield.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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