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Ο εκτυπωτής WF-5620DWF «4 σε 1» εξασφαλίζει χαμηλά έξοδα 
λειτουργίας, χαμηλή κατανάλωση ισχύος, μεγάλες ταχύτητες 
εκτύπωσης και λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για την εύκολη 
ενσωμάτωσή του σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Διαθέτει αυτόματη 
εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή/λήψη φαξ διπλής όψης 
αποτελώντας ιδανική λύση για τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτυπώσεις και σαρώσεις με χρήση 
μνήμης USB καθώς και ασφαλείς εκτυπώσεις με χρήση κωδικού PIN 
για την απελευθέρωση των εργασιών στον εκτυπωτή.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος
Το κόστος εκτύπωσης σελίδας από τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή WorkForce Pro WF-
5620DWF είναι κατά το ήμισυ μικρότερο σε σχέση με τους έγχρωμους εκτυπωτές 
λέιζερ του ανταγωνισμού1. Αυτό σας βοηθάει να εξοικονομείτε χρήματα από τη χρήση 
φυσίγγων μελανιού μεγάλης χωρητικότητας για εκτύπωση έως 4.000 σελίδων2. 
Επίσης τα αναλώσιμα εξαρτήματα είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με τους 
εκτυπωτές λέιζερ.
Οικολογικός
Ο εκτυπωτής WF-5620DWF καταναλώνει κατά 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με 
τους έγχρωμους λέιζερ του ανταγωνισμού1 χάρη, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία του 
χωρίς θερμότητα. Δεν προκαλείται έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον ενώ με τη 
βελτιωμένη λειτουργία αθόρυβης εκτύπωσης και χωρίς κανένα θόρυβο του ανεμιστήρα 
κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτύπωση, αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για τα 
εργασιακά περιβάλλοντα.
Εξοικονόμηση χρόνου
Ο αποδοτικός εκτυπωτής επιχειρηματικής χρήσης είναι ταχύτερος από ένα λέιζερ στις 
συνήθεις εργασίες εκτύπωσης1, με ταχύτητες εκτύπωσης που φτάνουν τις 34 
σελίδες/λεπτό στις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και τις 30 σελίδες/λεπτό στις έγχρωμες ή 
την ταχύτητα εκτύπωσης κατά το ISO των 20 σελίδων/λεπτό για συνδυασμό 
ασπρόμαυρων και έγχρωμων εκτυπώσεων3. Η υψηλή χωρητικότητα χαρτιού του που 
φτάνει τα 580 φύλλα, για εσάς σημαίνει πρακτικά ότι θα αφιερώνετε λιγότερο χρόνο για 
την αναπλήρωση χαρτιού, ενώ διαθέτει υψηλό μηνιαίο κύκλο εργασίας που φτάνει τις 
35.000 σελίδες4.
Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις 
Η τεχνολογία PrecisionCore εξασφαλίζει την ποιότητα εκτυπώσεων για την οποία 
φημίζεται η Epson, στις ταχύτητες που απαιτούνται στις επιχειρηματικές, εμπορικές και 
βιομηχανικές εκτυπώσεις. Οι εκτυπώσεις στεγνώνουν γρήγορα χάρη στα μελάνια 
DURABrite Ultra. Οι λειτουργίες «Σάρωσης σε» και η υποστήριξη LDAP επιτρέπουν 
την εύκολη ενσωμάτωση του εκτυπωτή στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η έγχρωμη 
οθόνη αφής του με έξυπνη λειτουργία παρέχει εύκολη πρόσβαση στις διάφορες 
επιλογές του ενώ με τον πίσω χειροκίνητο δίσκο χαρτιού μπορείτε να εκτυπώσετε σε 
μεγάλη γκάμα μέσων.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξοικονόμηση χρόνου
Αυτόματη εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή 
και αποστολή φαξ διπλής όψης
Οικολογικός
Χαμηλότερη έως 80% κατανάλωση 
ενέργειας σε σύγκριση με έγχρωμους 
εκτυπωτές λέιζερ του ανταγωνισμού1

Χαμηλό λειτουργικό κόστος
Έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε 
σύγκριση με έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ 
του ανταγωνισμού1

Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις
Λειτουργίες «Σάρωσης σε» και υποστήριξη 
βιβλίου διευθύνσεων LDAP
Τεχνολογία PrecisionCore
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία κεφαλών 
εκτύπωσης της Epson



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδαΜονόχρωμο 7 Δευτερόλεπτα, Χρώμα 7 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 20 Σελίδες / λεπτό Χρώμα

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 30 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper)
Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734

11 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 11 A4 Pages/min Χρώμα

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης 35.000 Σελίδες ανά μήνα
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΣΆΡΩΣΗ
Scan speed colour A4 300 dpi (with ADF), 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan
Προηγμένη ενοποίηση 
εγγράφων

Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, 
Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture 
Pro, Συσκευή μνήμης USB / Κάρτα μνήμης

ΦΑΞ
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Page memory Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)

COPY
Ταχύτητα αντιγραφής έως 19 ipm Black, έως 19 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

CONNECTIVITY
Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 

x 25 cm, 0.672916666667, Νομικά ζητήματα
Αυτόματη τροφοδοσία 
εγγράφων

35 Σελίδες

Standard Paper input 330 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 250 Φύλλα paper tray
Optional paper tray(s) 250-sheet paper tray

ADDITIONAL FEATURES
Χαρακτηριστικά Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CD08301

Γραμμωτός κωδικός 8715946533520

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 610 x 515 x 485 mm

Carton Weight 17,4 kg

Τεμάχια 1 Units

Μέγεθος παλέτας 8 Τεμάχια (2 x 4)

 WorkForce Pro WF-5620DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Κύρια συσκευή
Έγγραφα εγγύησης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

T789

4.000 σελίδες*

4.000 σελίδες*

Ο Πύργος της 
Πίζας 79

Ο Πύργος της 
Πίζας 79XL

900 σελίδες* 2.600 σελίδες*

800 σελίδες* 2.000 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

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Black
 C13T789140 (4.000 σελίδες)

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Cyan
 C13T789240 (4.000 σελίδες)

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Magenta
 C13T789340 (4.000 σελίδες)

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Yellow
 C13T789440 (4.000 σελίδες)

Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink
 C13T79014010 (2.600 σελίδες)

Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink
 C13T79024010 (2.000 σελίδες)

Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink
 C13T79034010 (2.000 σελίδες)

1. - Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.epson.eu/inkjetsaving 2 -  Απόδοση σελίδων
κατά προσέγγιση βάσει του ISO/IEC 24711/24712. Η
πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες
εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.epson.eu/pageyield 3 - Καθορίζεται σύμφωνα με
το πρότυπο ISO/IEC 24734 το οποίο παρουσιάζει τον μέσο
όρο απόδοσης ESAT από τη δοκιμή κατηγορίας γραφείου για
την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης A4 μονής και διπλής
όψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.epson.eu/testing 4 - Ο μέγιστος αριθμός
εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες
απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των
ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
και τις δυνατότητες διαχείρισης χαρτιού.

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


