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DATASHEETS

Onze nieuwste A4 RIPS multifunctionele printer biedt sneller 
afdrukken, scannen en kopiëren, een compact ontwerp, een lage TCO 
en een lage milieubelasting.

Verhoog de productiviteit van uw bedrijf met minder storingen, een eerste pagina die snel 
wordt afgedrukt en veilige printregels en workflow-processen. En dat alles tegen lagere 
printkosten en een lagere milieubelasting. Inktpatronen met hoog rendement die tot 
50.0000 pagina's zwart-wit en 20.000 pagina's in kleur afdrukken, hoge dubbelzijdig 
scansnelheden en een groot aantal workflowoplossingen voor bedrijven vormen de 
stuwende kracht achter kantoren.

Lage bedrijfskosten
Inktpatronen met hoog rendement zorgen ervoor dat u minder vaak toner hoeft te 
bestellen, dat printkosten voorspelbaar zijn en dat de TCO omlaag gaat. Dankzij de 
inkjettechnologie hoeft u minder vaak onderdelen te vervangen, zodat verborgen 
onderhouds- en storingskosten tot een minimum worden beperkt.

Hoge productiviteit
De productiviteit blijft hoog door een eerste pagina die snel wordt afgedrukt (First Page 
Out Time) vanuit Ready-modus binnen 4,8 seconden in zwart-wit en binnen 5,3 
seconden in kleur, printsnelheden tot 24 ppm in kleur en zwart-wit (ISO-snelheid) en 
snelle dubbelzijdige scansnelheden tot 60 ipm. Een verbeterde duurzaamheid van wel 
240.000 pagina's zorgt ervoor dat u meer en langer kunt blijven printen. Omdat de 
maximale papiercapaciteit van 1.330 vellen bedraagt, bent u minder tijd kwijt aan het 
hervullen van papier.

Lage milieubelasting
Onze inkjettechnologie is niet alleen sneller, maar verbruikt ook minder warmte. Hierdoor 
wordt de milieubelasting tijdens het printen lager dankzij een energiezuinige oplossing 
met veel minder verbruiksmateriaal. Het hoge inktrendement betekent minder 
materiaalafval (en dus minder tonerstof en uitstoot van ozongas).

Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
Compatibel met een groot aantal oplossingen. Geef productiviteit en het gebruik van 
monitorprinten een boost dankzij servergebaseerd Epson Print Admin; beheer, analyseer 
en controleer uw printers met Epson Device Admin; of beheer geavanceerde push-
scanfuncties met Document Capture Pro. Profiteer van onze partneroplossingen zoals 
Nuance, PaperCut en Y Soft die kunnen worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Lage bedrijfskosten
Profiteer van lage totale eigendomskosten
Snel afdrukken van eerste pagina
4,8 seconden in zwart-wit en 5,3 seconden in 
kleur vanuit actieve modus
Hoge scansnelheiden
60 ipm dubbelzijdig scannen in één 
scanbeweging
Lagere milieubelasting
Lager energieverbruik zorgt voor minder CO2-
uitstoot en geen ozongas
Te gebruiken met een groot aantal 
oplossingen
Beheersoftware voor printen en scannen



VERBRUIKSMATERIAAL

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit C13T01C300 5.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit C13T01C400 5.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit C13T01C200 5.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit C13T01C100 10.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit C13T01D100 50.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit C13T01D200 20.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit C13T01D300 20.000 pagina's

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit C13T01D400 20.000 pagina's

Maintenance box C13T671600

OPTIONELE ACCESSOIRES

500-Sheet Paper Cassette

C12C932871

Medium Cabinet for WF-5000 series

7112285

Low Cabinet for WF-5000 series

7112286

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG77401BB

Streepjescode 8715946654782

Palletformaat 2 stuks

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Garantiedocumenten
Korte installatiehandleiding
Drivers en hulpprogramma's (CD)
Gebruiksaanwijzing (CD)
Stroomkabel
Inktreservoirs voor initialisatie

INKT RENDEMENTGEGEVENS

10.000 
pagina's*

50.000 
pagina's*

5.000 pagina's* 20.000 
pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be 

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05  /oproep + 0.15  /min.) 
www.epson.nl


