
WorkForce AL-MX200DWF
ADATLAP

Az Epson monokróm, LED-es, 4 funkciós nyomtatója Wi-Fi-vel – 
ideális kisebb irodai munkacsoportok és otthoni irodák számára

Az Epson WorkForce AL-MX200DWF egy vezeték nélkül, LED-es, 4 funkciós 
nyomtató standard lapadagolóval a többoldalas szkenneléshez, másoláshoz és 
faxoláshoz. Ez a 4 funkciós nyomtató kétoldalas nyomtatást, nagy nyomtatási 
sebességet és nagy terhelhetőséget biztosít a kiváló minőségű nyomatok 
készítéséhez. A kategóriájában az egyik legalacsonyabb üzemeltetési költség miatt a 
készülék ideális a kisebb vállalkozások és otthoni irodák számára.

Az Epson WorkForce AL-MX200DWF a kisebb munkacsoportok számára ideális, Wi-Fi-
s és hálózatba kapcsolható készülék, de kompakt méretének köszönhetően egyedi 
felhasználók asztalára is elhelyezhető. Visszahúzható papírtálcával rendelkezik, amely 
használaton kívül behajtható.

Az Epson WorkForce AL-MX200DWF festékkazettája könnyen cserélhető. A kazettát 
egyszerűen be kell helyezni a foglalatba, majd elfordítással rögzíteni. Használata 
problémamentes, egyszerű.

Ezenkívül az Epson iPrint mobilnyomtatási alkalmazásával a felhasználók vezeték 
nélkül nyomtathatnak az irodából bárhonnan. A könnyen használható alkalmazás 
segítségével a dokumentumok vezeték nélkül kinyomtathatók okostelefonról és 
táblagépről is*1.

A dokumentumok közvetlenül USB-re szkennelhetők, ez ideális a dokumentumok 
gyors megosztásához vagy a fájlok adathordozókra való mentéséhez. Ezenkívül a 
dokumentumok közvetlenül e-mail fiókba is beolvashatók, amellyel biztosítható, hogy a 
fontos papíralapú dokumentumok azonnal megoszthatók legyenek a dolgozókkal.

Az Epson WorkForce AL-MX200DWF készülék segítségével a munkatársak a 
munkájukra koncentrálhatnak hosszabb állásidők nélkül, és a nagy teljesítményű, 
felhasználóbarát funkciók segítenek a hatékonyság és a teljesítmény növelésében.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kedvező ár
Kategóriájában legalacsonyabb 
üzemeltetési költség
Nagy teljesítmény
30 o/p*2, Wi-Fi és 30 000 oldalas 
terhelhetőség
Gazdaságos
Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben
Epson iPrint*1
Nyomtatás okostelefonról és táblagépről
Könnyű megosztás
Beolvasás USB-re, FTP-re és e-mailbe



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási felbontás 1.200 x 1.200 dpi
Festékkazetta AcuBrite
Kategória Középső munkacsoport
Multifunkciós Nyomtatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség 30 Oldal/perc fekete-fehérben, egyoldalas
Terhelhetőség 30.000 Oldalak havonta
Első oldalig eltelt idő Monokróm 7 másodperc

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 

Base-T), USB-csatlakozó

SZKENNELÉS ÉS MÁSOLÁS
Szkenner típusa Síkágyas szkenner

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok A4, A5, B5, C5 (Boríték), DL (boríték), Képeslap, LT, LGL, MON, Executive, Com-10, Egyedi: 

Szélesség: 76,2 - 215,9 mm / hosszúság: 127 - 355,6 mm

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 420 x 398 x 365 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 12 kg

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CC73031

Vonalkód 8715946526850

Méretek egyedi csomagolás 1100 x 3165 x 1030 mm

Doboz súlya 153 kg

db 1 Egységek

Palettaméret 8 db

WorkForce AL-MX200DWF

A DOBOZ TARTALMA

CD útmutató
Gyári festékkazetta
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Használati utasítás
Garancia dokumentum

FOGYÓANYAGOK

Standard Capacity Toner Cartridge Black 2.5k
C13S050709 (2.500 oldal)
Double Toner Cartridge Pack 2 x 2.5k
C13S050710 (5.000 oldal)
Double Return Toner Cartridge Pack 2 x 2.5k
C13S050711 (5.000 oldal)

FESTÉKKAZETTA-GYŰJTŐ PROGRAM

Az ingyenes program célja az Epson 
festékkazetták összegyűjtése és 
újrahasznosítása biztonságos és 
környezetbarát módon. 
Háromféleképpen szabadulhat meg 
kiürült festékkazettáitól környezetbarát 
módon:

Helyezze őket a festékkazetta-gyűjtő 
dobozba, amelyet elszállítunk, ha megtelt.
Juttassa vissza térítésmentesen, postai úton.
Adja le az Epson Express központban. A 
programról további információkat a 
www.epson.com/recycle weboldalon találhat.

1.  Az Epson iPrint kompatibilis nyomtatónak a használatban
lévő okostelefonnal és táblagéppel megegyező alhálózatban
kell lennie. További információkért, valamint a támogatott
nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a
www.epsonconnect.eu weboldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


