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DUOMENŲ LAPAS

Išplėskite savo galimybes naudodami šį A4 formato daugiafunkcį 
rašalinį spausdintuvą. Jis ekonomiškas ir spausdina aukštos kokybės 
spaudinius bei pasižymi suderinamais belaidžio ryšio sprendimais.

Atlikite visus reikiamus darbus naudodami šį aukštos kokybės daugiafunkcį 
spausdintuvą pasižymintį vienpusiu ir dvipusiu spausdinimu, skenavimu ir fakso 
funkcijomis – visus darbus galima atlikti lapuose iki A4 formato. Darbus atliksite 
sparčiai – spausdinant juodu rašalu greitis sieks iki 25 psl./min¹ ir taip pat galėsite 
naudotis 50 A4 formato lapų automatiniu dokumentų tiektuvu (ADT). Visą procesą 
palengvins ekonomiški rašalai ir suderinami belaidžio ryšio sprendimai pvz., „Scan-to-
cloud“².

Profesionalus A4 spausdinimas
Šis A4 formato daugiafunkcis spausdintuvas patenkins net reikliausių namų ir nedidelių 
biurų naudotojų poreikius. Jis pasižymi dvipusio spausdinimo, nuskaitymo ir fakso 
funkcijomis ir galima naudoti lapus iki A4 formato, be to, automatinis dokumentų 
tiektuvas gali apdoroti iki 50 dvipusių A4 formato lapų. Be to, jo „PrecisionCore“ 
spausdinimo galvutė suteikia galimybę spausdinti aukštos kokybės spaudinius, kurie 
yra panašūs į lazeriniu spausdintuvu gautus spaudinius. 

Padidinkite savo produktyvumą
Šis efektyvus, patikimas ir greitas modelis teikia A4 formato dvipusio spausdinimo 
paslaugas, įrenginio spausdinimo greitis siekia 25 psl./min spausdinant juodu rašalu ir 
12 psl. per minutę spausdinant spalvotu rašalu¹. Be to, dėl intuityvios naudotojo 
sąsajos ir 10,9 cm skersmens jutiklinio ekrano jį paprasta valdyti tiesiogiai. 

Sumažinkite savo išlaidas
Žymiai sumažinkite išlaidas. Šis spausdintuvas yra suderinamas su atskirais rašalais, 
kurie 50 % efektyvesni, palyginti su trispalvėmis kasetėmis³. Galite įsigyti nebrangias 
standartinio ir XL dydžio kasetes, o naudojant didžiausią kasetę galima išspausdinti iki 
2 200 puslapių . 

Lankstūs belaidžio ryšio sprendimai
Spausdinkite iš bet kurios biuro vietos naudodami „Wi-Fi“ ryšį arba naudokite „Wi-Fi 
Direct“ spausdinti iš belaidžių suderinamų įrenginių neprisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo. 
Nemokamos „Epson“ spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės ir sprendimai 
suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių. „Email Print“ leidžia siųsti dokumentus 
spausdinimui beveik iš bet kurios pasaulio vietos². Naudodamiesi funkcija „Scan-to-
Cloud“ galėsite mėgautis bendradarbiavimo privalumais².

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Aukštos kokybės A4 daugiafunkcinis 
spausdintuvas
Dvipusis spausdinimas, nuskaitymas, 
kopijavimas ir faksas – suderinama su A4 
formatu
Greitas, kokybiškas verslui pritaikytas 
spausdinimas
25 psl./min spausdinimas juodu rašalu ir 12 
psl./min – spalvotu rašalu¹
Mažomis sąnaudomis pasižymintis rašalas
Dėl to atskiros rašalo kasetės yra 50 % 
efektyvesnės palyginti su trispalvėmis 
kasetėmis³
Belaidžiai sprendimai
Eternetas, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, ir „Scan-to-
Cloud“²
„Epson“ nemokamos mobilisios 
spausdinimo programėlės
Laisvė spausdinti ir nuskaityti iš beveik bet 
kurios vietos²



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Spausdinimo metodas „PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis 3,8 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija „DURABrite™ Ultra“
Purkštukų konfigūracija 800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 256 Spalvos rašalo purkštukai

SPAUSDINIMAS
Reagavimo trukmė iki pirmojo 
lapo

Vienspalvis 5,5 Sekundžių, Colour 8,5 Sekundžių

Spausdinimo sparta ISO/IEC 
24734

25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 12 Puslapiai / min. Colour

Dvipusio spausdinimo greitis 
pagal ISO/IEC 24734

16 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 9 A4 formato puslapių per minutę Colour

Juodraštinio spausdinimo 
sparta

36 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 22 Puslapiai / min. Colour 
(paprastas popierius 75 g/m²)

Spausdinimo skiriamoji geba 4.800 x 2.400 DPI
Spausdinimo apimtis 33.000 Puslapiai per mėnesį

Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo 
galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.

Recommended Duty Cycle 200 - 1.700 Puslapiai per mėnesį
Spalvos Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing. 

NUSKAITYMAS
Nuskaitymo skiriamoji geba 1.200 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Išvesties formatai BMP, JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus formatai A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (vokas), DL (vokas), 10 x 15 

cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija, Raidė
Automatinis dokumentų 
tiektuvas

50 Puslapiai

Dupleksas Taip (A4, paprastas popierius)
Popieriaus dėtuvės talpa 500 Lapai Maks.
Popieriaus dėtuvių kiekis 2

RYŠYS
Jungtys USB pagrindinis kompiuteris, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, „Hi-Speed“ USB – suderinamas su 

USB 2.0 specifikacija., Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T)
WLAN sauga WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 8,6 W Parengta, 0,2 W (išjungti), 22 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,2 W 

(miego režimas), TEC 0,18 kWh/week
Gaminio matmenys 425 x 388 x 330 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 11,9 kg
Suderinamos operacinės 
sistemos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 
bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ 
(32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-
bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later

PAPILDOMOS FUNKCIJOS
LCD ekranas Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm

KITOS FUNKCIJOS
Emuliacijos ESC/P-R

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C11CJ05403

Brūkšninis kodas 8715946701554

Kilmės šalis Indonezija

WorkForce Pro WF-C4810DTWF

ESAMI PRIEDAI

Atskiros rašalo kasetės
Greitos darbo pradžios vadovas
Garantijos dokumentas
Maitinimo kabelis
Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

RAŠALO KASEČIŲ SUDERINAMUMAS
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1.  Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734 standartu, kuriame
nurodytas biuro kategorijos testo ESAT vidurkis įrenginiui
veikiant numatytuoju A4 vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau
informacijos rasite apsilankę www.epson.eu/testing
2.  „Epson iPrint“ reikalingas belaidis ryšys ir „Epson“
spausdinimo programėlė. „Epson Email Print“, „Epson Remote“
spausdintuvo tvarkyklei ir „Epson Scan-to-Cloud“ reikalingas
interneto ryšys. Daugiau informacijos, palaikomų kalbų ir
įrenginių ieškokite www.epsonconnect.eu
3.  Remiantis 2019 m. liepos mėn. BLI atliktu tyrimu,
palyginti su konkurentų („HP“ ir „Canon“) tapačiais
spausdintuvų modeliais, naudojančiais trispalves kasetes,
pagal gamintojų interneto svetainėse 2018 m. liepos mėn.
skelbtus duomenis. Dokumentų ir nuotraukų spausdinimo
svertinės vertės pagrįstos 2013 m. birželį atliktu TNS
„Spausdinimo naudojimo ir nuostatų tyrimu“.
4.  Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712.
Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus
ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite
www.epson.eu/pageyield
5.  
6.  ĮSPĖJIMAS: spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus,
gerokai pailgės džiūvimo trukmė

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


