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VERI SAYFASI

Lojistik gibi yüksek hacimli ortamlar için ideal olan bu 100ppm A3 
mono departman yazıcı, kesintisiz baskı çalışmalarında güvenilir 
sonuçlar sağlar.

Lojistik ve merkezi reprografi departmanları gibi yüksek hacimli uzmanlık ortamları için 
ideal olan bu güvenilir ve çevre dostu A3 ofis tipi departman MFP ile 100 ppm gibi 
yüksek bir hızda yüksek kaliteli siyah beyaz belge baskısı alın.

Yüksek hız ve güvenilirlik
Tek taraflı ve dubleks baskıda 600 x 2400 dpi’da süper görüntü kalitesinin ve dakikada 
100 görüntüye kadar çıkan baskı hızının keyfini sürün. Buna ek olarak 60 ipm 
simpleks/110 ipm dubleks ADF tarama hızına sahiptir. Lazer cihazlara kıyasla daha az 
sayıda hareketli parçayla basit baskı işlemi için yüksek güvenilirlik sağlar ve akıllı kağıt 
besleme mekanizması, kağıt sıkışmaları, çift besleme ve beslememe gibi sorunları en 
yüksek hızlarda bile en aza indirir.

Çevre üzerindeki etkiyi azaltır
Lazer yazıcılara kıyasla %82'ye kadar daha az enerji kullanın1. Daha az atık ve basit 
bir çalışma mekanizmasına sahip model, daha az sarf malzemesi gereksinimiyle düşük 
güç gerektiren bir çözüm sunarak yazdırma işlemlerinin çevresel etkisini azaltır. 5350 
sayfalık yüksek kağıt kapasitesinden2 faydalanın ve mürekkebi yenilemeye gerek 
kalmadan3 120 bin sayfa siyah-beyaz baskı alın.

Ödünsüz kalite
Epson’ın PrecisionCore satır baskılı mürekkep püskürtme teknolojisi, su tabanlı 
pigment mürekkepleri ve etkin kağıt taşıma mekanizması bir araya gelerek size 
ihtiyacınız olan yazıcıyı sunuyor. Bunların yanı sıra, geri dönüştürülmüş kağıt, zarf ve 
etiketler gibi çok çeşitli kağıt tiplerine baskı yapın.

Gelişmiş entegrasyon
Verimliliği arttırmak için uzaktan yönetimden muhasebe ve çekme baskı çözümlerine 
kadar geniş bir yazılım çözümleri yelpazesi, mevcut BT altyapınıza entegre edilebilir. 
Epson Açık Platformu lider ISV çözümleriyle uyumluluğa olanak sağlar.

TEMEL ÖZELLIKLER

Son derece hızlı mono baskı
100 ppm’e kadar ve yüksek hızlı çift yönlü 
tarama
Yüksek güvenilirlik
Kesintilerin seçenek olmadığı ortamlar için 
basit mekanizma
Yüksek kapasite
Mürekkebi yenilemeden 120 bine3 kadar 
siyah beyaz baskı alın
Çevresel etkiyi azaltın
Lazer yazıcılara kıyasla %82'ye kadar daha 
az enerji kullanın1.
İşletmeler için tasarlandı
Geniş bir yazılım çözümü yelpazesinden 
yararlanın



TÜKETIM MALZEMESI

WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink C13T04Q100 60.000 pages
Staples C13S210061
Maintenance box C13T671300
WFE Paper Feed Roller for Cassette C12C935961

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
4000-Sheet Stapler / Stacker unit
C12C933261
Optional Bridge Unit
C12C933081
Cassette Lock
C12C933231

LOJISTIK BILGILERI

SKU C11CJ03401

Barkod 8715946669700

Menşe Ülke Endonezya

Palet boyutu 1 Parça
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TESLIMAT IÇERIĞI

Bilgi formu
Güç kablosu
User guide

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ

60.000 Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı 
yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve 
kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi 
edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1.  70-90ppm segmentindeki rakip mono A3 MFP lazer
cihazlara kıyasla Epson WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW
maksimum güç tüketimi 320W. Yukarıdaki segmentte Batı
Avrupa'da 2018'in IDC en iyi 10 modeli ile karşılaştırıldı.
Karşılaştırma, mevcut BLI veri tabanını temel alır (Mart
2019).
2.  2.350 sayfa standart kağıt kapasitesi. Opsiyonel yüksek
kapasiteli kağıt tepsisi ile 5.350 maksimum sayfa kapasitesi.
3.  İki adet 60K kartuşla 120 bin siyah beyaz sayfa verimi.
Çalışmak için her ikisi de gereklidir.
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