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Tintapatronos nyomtatóink rugalmas megoldást kínálnak a 
vállalkozások számára hatékonyságuk növelése érdekében.

Ideális megoldás lehet az Ön számára, amennyiben gyakran kell A3-as méretű 
dokumentumokat nyomtatnia, mivel ez az üzleti nyomtató Wi-Fi és Ethernet 
csatlakozóval van ellátva, így gyors, üzleti minőségű nyomtatást biztosít az akár 18 
lap/perc1 sebességnek és a 10,9 cm érintőképernyőnek köszönhetően. Továbbá 
elöltöltős papírtálcával és nagy kapacitású patronokkal szereltük fel a minél 
alacsonyabb költségek érdekében. Nyomtasson akár 2200 oldalt2 az XXL fekete 
tintapatronnal.

A3-as, kétoldalas, négyfunkciós készülék
Ehhez az A3+ üzleti nyomtatóhoz 35 lapos automata lapadagoló tartozik és A3-as 
kétoldalas nyomtatást, szkennelést, másolást, illetve faxolást biztosít. Az elöltöltős 
papírtálca mellett a hátsó, különleges papíradagolási útvonal segítségével az üzleti 
igények kielégítésére vastagabb papírok, borítékok és címkék széles választékára is 
nyomtathat.

Mobilnyomtatás
Az Epson Connect3 funkció lehetővé teszi a fontos irodai dokumentumok nyomtatását 
okostelefonról és táblagépről. Ezenkívül a világon bárhonnan nyomtathat úgy, hogy a 
fájlokat közvetlenül a nyomtatónak küldi el e-mailben, és a beolvasott 
dokumentumokat eltárolhatja felhőalapú szolgáltatásokban. A nyomtató továbbá 
kompatibilis a Google Cloud Print és az Apple AirPrint szolgáltatásokkal is. A további 
sokoldalúság érdekében a Wi-Fi Direct™ szolgáltatás egyszerű nyomtatást tesz 
lehetővé vezeték nélküli eszközökről – anélkül, hogy csatlakozni kellene egy vezeték 
nélküli útválasztóhoz. 

Új nyomtatófej
A PrecisionCore, az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája a motorja az 
iparágban is vezető minőségnek és tartósságnak – amelyről az Epson híres – az 
irodai, reklámcélú és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebesség biztosításával.

Tartós tinta
Az Epson DURABrite Ultra tinta ideális a lézer minőségű üzleti dokumentumok 
előállításához. A kinyomtatott dokumentumok ellenállnak a víznek, nem kenődnek el 
még szövegkiemelő használata esetén sem, a tinta gyors száradása pedig ideális 
megoldássá teszi a nyomtatót a kétoldalas nyomtatáshoz. A 27XXL, 27XL és standard 
méretben elérhető, nagy kapacitású, színenként cserélhető tintapatronok nagy 
megtakarítást, a versenytársak lézernyomtatóihoz képest akár 50%-kal alacsonyabb 
lapköltséget biztosítanak4. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

A3-as négyfunkciós
Kétoldalas nyomtatás, beolvasás, másolás és 
fax
Nagy nyomtatási sebesség
Üzleti minőségű 18 lap/perc sebességű 
nyomtatás1

Csatlakoztathatóság
Wi-Fi, Wi-Fi Direct és Ethernet
Elülső papírtálca
250 lapos kapacitás
Epson Connect
Nyomtatás és beolvasás bárhonnan



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód PrecisionCore™ Nyomtatófej
Legkisebb cseppméret 2,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia DURABrite™ Ultra

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

18 Lap/perc Monokróm, 10 Lap/perc Colour

Kétoldalas nyomtatási 
sebesség ISO/IEC 24734

8,7 A4 oldal/perc Monokróm, 6 A4 oldal/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség32 Lap/perc Monokróm (normál papír), 20 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomtatási felbontás 4.800 x 2.400 dpi
Terhelhetőség 20.000 Oldalak havonta
Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Kiadvány-formátum BMP, JPEG, TIFF, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX
Gyorstárcsázás (max.) 200 név és szám
Oldalmemória Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók Kedvencek, Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Gyorstácsázás

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 9 x 

13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 0.6729166666666666, Felhasználó által definiált, Legal
Automatikus dokumentum-
behúzás

35 Oldalak

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CC98302

Vonalkód 8715946529592

Méretek egyedi csomagolás 720 x 570 x 430 mm

Doboz súlya 22,4 kg

db 1 Egységek

Származási ország Indonézia

Palettaméret 8 db (2 x 4)
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A DOBOZ TARTALMA

CD útmutató
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
Színenként cserélhető tintapatronok
Nyomtató
Tápkábel
Rövid beüzemelési útmutató
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

27

27

27

27

27

TINTAPATRON-KAPACITÁS

Ébresztőóra 
27XL

Ébresztőóra 
27XXL

Ébresztőóra 
27

1.100 oldal* 2.200 oldal* 350 oldal*

1.100 oldal* 300 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az 
ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a 
nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. 
További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield 
weboldalra.

1.  – Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva,
az átlagos ESAT értékeket feltüntetve az Office Category
teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas
nyomtatás esetén. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/testing weboldalra.
2.  
3.  – A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712
szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott
képektől és a használati feltételektől függ. További
információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra
4.  
5.  – Az Epson iPrint szolgáltatáshoz vezeték nélküli
kapcsolat és Epson nyomtatóalkalmazás szükséges. Az Epson
Email print, az Epson Remote Print Driver és az Epson Scan
to-Cloud szolgáltatás internetkapcsolatot igényel. További
információkért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök
listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect weboldalra
6.  
7.  – További információkért látogasson el a
www.epson.hu/inkjetsaving oldalra

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


