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Basit mekanizma / Karmaşık mekanizma
Inkjet yazıcıların altında yatan basit ilke, mürekkebin baskı kafasından kağıda 
'püskürtülmesidir'. Buna karşın lazer yazıcı; statikleme, pozlama, geliştirme, 
transfer ve sabitleme gibi birden fazla adımın söz konusu olduğu bir yazdırma 
sürecidir. Bu nedenle lazer yazıcılar karmaşık bir mekanizmadaki çeşitli bağımsız 
parçalardan oluşur.

Isı kullanmaz / Isı kullanır
Epson inkjet yazıcılar, mürekkep püskürtmek için hassas olarak kontrol edilen 
mekanik basınçlı piezo sistemini benimser. Lazer yazıcılarda toneri kağıtta sabitlemek 
için yüksek sıcaklıkta ısıtma gerekir.

Kağıtla temas yoktur / Kağıda temas edilir
Inkjet yazıcılar sıvı mürekkep püskürtür ve baskı kafası ile kağıt arasında temas 
olmasını gerektirmez. Lazer yazıcılarda, fotoreseptör tamburuna yapışan tozlaştırılmış 
mürekkep (toner), kağıt ile temas ettirilerek transfer edilir.

Sıvı mürekkep / Tozlaştırılmış mürekkep (toner)
Inkjet yazıcılar, baskı için sıvı mürekkep kullanır. Mürekkep damlacıkları doğrudan 
kağıdın yüzeyine püskürtülür. Lazer yazıcılarda kullanılan toner tozlaştırılmış 
mürekkeptir. Tozun transferin ardından kağıttan ayrılmasını önlemek için, 
kağıtla kaynaşmasını sağlamak üzere ısı ve basınç kullanılır.

INKJET BASKI İLE İŞLETMENİZİ 
GELİŞTİRİN
İşletmenizin daha kaliteli, daha güvenilir bir baskı çözümü için bekleyişi sona erdi: WorkForce Pro ofis tipi yazıcı 
serisi ile işletmenizi geliştirin. Epson olarak benzersiz baskı kafası teknolojimizi iş uygulamaları için optimize ettik. 
Inkjet baskı şimdiye kadar ev kullanımı için düşünülmüş olsa da inkjet baskının verimliliği, sadeliği ve sağladığı 
tasarruf aslında işletmelere lazere kıyasla bir dizi avantaj sağlıyor. 
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Rakip lazer yazıcı

Bakım kutusu Mürekkep kartuşları

Birinci transfer 
ünitesi

Fotoreseptör x 4 renk

İkinci transfer ünitesi Geliştirme ünitesi

Sabitleme ünitesi Atık toner kutusu

Toner kartuşu × 4 renk

Kağıt alma ruloları

Kağıt alma ruloları

DAHA AZ BAKIM, DAHA KISA 
DURAKLAMA SÜRELERİ

Ofiste inkjet farkı
Inkjet yazıcıların düzenli aralıklarla değiştirme gerektiren yalnızca üç 
parçası bulunur: mürekkep kartuşları, bakım kutusu ve kağıt alma 
ruloları*. Bunlar hızla değiştirilebildiğinden yazıcı bakımı için gereken 
süre azalır ve işlerin duraklama süresi en aza düşürülür.
*  WorkForce Pro WF-8500 serisi, WF-8000 serisi ve WF-6000 serisi 

İşletmelerin çalışmalarını yürütülebilmesi için dayanıklı, güvenilir ve hızlı bir çözüm 
Epson, işletmelerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için ofis tipi inkjet serisini geliştirmeye devam etmektedir.

Lazer yazıcılar
Lazer yazıcılarda kullanılan çok adımlı yazdırma süreci nedeniyle 
toner kartuşlarının yanı sıra fotoreseptörün, geliştirme ünitesinin, 
transfer ünitesinin ve kaynaştırma ünitelerinin de değiştirilmesi 
gerekir. Ayrıca, bu bileşenlerin değiştirme aralıkları farklı olduğundan, 
bakımın sık sık yapılması gerekir. 

Kağıt ayırma mekanizması
Kasetten kağıt yoluna aktarım için oluklu 
tip bir kaset ve ayırma rulosu sistemi 
birlikte kullanılarak kağıt daha doğru 
şekilde çekilip çift besleme azaltılır.

Çift kağıt baskı rulosu

Çift kağıt baskı rulosu kullanılması kağıdın 
sıkışma riskini azaltır. Kağıt besleme ve baskı 
için ayrı motorların takılmış olması sayesinde, 
basılı yapraklar arasındaki boşluk minimuma 
indirilir ve yüksek hızlı baskı sağlanır.

Kağıt tozunu azaltma
Baskı sırasında kağıdın altında duran 
çerçeve için metal malzeme kullanılır. 
Bu, statik elektriği giderir ve kağıt tozunun 
nozülleri tıkamasını engeller.

Baskı kafalarının ve kolonun 
çalışması
Piezo sistemini kullanan baskı kafası 
sürtünme ve ısıdan etkilenmez. Piezo 
elemanları seramik olduğundan çok 
dayanıklıdır ve uzun süre kullanılabilir. 
Baskı kafasını hareket ettiren kolonu 
sürmek için yüksek performanslı bir motor 
kullanılarak yüksek baskı hızlarına ulaşılır.

Mürekkep kurumasını önleme
Baskı kafasının ve mürekkep sisteminin 
içindeki malzemeler değiştirilerek ve 
buharlaşmayı önleyici bir mekanizma 
benimsenerek baskı kafasının içindeki 
mürekkebin kuruması azaltılır.

Çok dayanıklı parçalar ve yapı

Güçlü metal bir çerçeve; baskı kafasının, 
kolonun ve kağıt besleme bileşenlerinin 
performansını maksimuma çıkarır. Bu 
kağıt besleme mekanizmasının ayrılmaz 
bir parçası olan kağıt besleme ruloları çok 
dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. 
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WorkForce Pro WF-8500 serisi

Ofis tipi inkjet Lazer 

Rakip lazer yazıcı

92
Yaklaşık

daha az

Güç
tüketimi

3,2kWh

Güç
tüketimi

41,9kWh

Epson WorkForce Pro 
WF-8590DWF

Rakip A lazer 
yazıcı
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yazıcı
 

Rakip C lazer 
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Güç tüketimi karşılaştırması
5 dakikalık baskı için tüketilen güç
Baskı deseni : ISO24734 deseni
Test verileri, Epson tarafından ısmarlanan ve Buyers Laboratory LLC (BLI) tarafından yürütülen bir 
laboratuvar testinden alınmıştır

DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ, DÜŞÜK 
İŞLETME MALİYETİ
Inkjet yazıcılar, baskı sürecinde ısı kullanmadıkları için lazer yazıcılardan çok daha az güç tükettiğinden işletme 
maliyeti düşer.

Ofiste inkjet farkı
Epson'un piezo baskı kafalarının olanaklı kıldığı 
enerji tasarrufu sağlayan tasarım hiç ısı üretmez. 
Bu yüzden inkjetlerimiz, günlük ofis işlemlerinin 
gizli enerji maliyetlerini ve çevreye getirdiği yükü 
sınırlandırmaya katkıda bulunur.

Lazer yazıcılar
Baskı sürecinde lazer yazıcılar toneri ısıtmak ve 
kaynaştırmak için çok fazla güç kullanır. Özellikle 
de bekleme modundan çalışma moduna geçmede 
kaynaştırma ünitesinin çalıştırma sıcaklığına kadar 
ısıtılması gerekir. Aralıklı olarak çok sayıda küçük 
miktarda baskı işi yapan ofislerde, bekleme modundan 
ısınmaya geçmenin tekrarlanması yüksek güç 
tüketimiyle sonuçlanır.

Yıllık toplam güç tüketimi karşılaştırması

Cihazlar varsayılan modda ve BLI'nin tescilli standart enerji tüketimi test
yöntemlerine göre test edilmiştir
İş günü enerji kullanımı = 2 × 4 saatlik BLI enerji testi iş yükü baskısı + 16 saatlik uyku
Hafta sonu enerji kullanımı = 48 saatlik uyku
BLI iş yükü test deseni (4 saatlik bir sürede 6 kez gönderilmiştir): .doc, .xls, .ppt, .pdf, .html ve outlook 
dosyaları olmak üzere tek taraflı ve çift taraflı olarak 19 sayfadan oluşur
Test verileri, Epson tarafından ısmarlanan ve Buyers Laboratory LLC (BLI) tarafından yürütülen bir 
laboratuvar testinden alınmıştır



5

Rakip lazer yazıcı

WorkForce Pro 
WF-8590DWF

11,10sn

Rakip lazer yazıcı

20,05sn

Ofis tipi inkjet Lazer 

HIZLI İLK SAYFA BASKISI

DEĞİŞİK KAĞITLARLA 
UYUMLULUK
Değişik kağıt türlerine baskı yapabilme esnekliği sayesinde ofis tipi inkjet yazıcılar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını destekleyebilir.

Ofiste inkjet farkı
Epson'un piezo teknolojisiyle sabitleme ünitesini önceden ısıtmaya gerek olmadığından ısınma süresi ortadan kaldırılabilir. 
Bunun sonucunda bekleme durumundan çalışma durumuna daha çabuk geçilir ve ilk sayfanın basılması daha hızlı gerçekleştirilir.

Lazer yazıcılar
Lazer yazıcılar toneri kağıda yapıştırmak için ısı kullandıklarından, açıldıklarında kaynaştırma ünitesinde ısı biriktirebilmek için ısınma süresine 
ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, lazer yazıcılar görüntü verilerini işlemede birim olarak sayfayı kullandıklarından, bir sayfalık veri işlenene kadar baskıya 
başlayamazlar. Bunun sonucunda bir belgeyi basılmak üzere gönderme ile ilk sayfanın basılması arasında daha fazla zaman geçer.

Ofiste inkjet farkı
Mürekkep doğrudan kağıda püskürtüldüğünden, ısıya 
duyarlı film ve kalın kart gibi özel kağıtlara basmak da 
olanaklıdır. Dahası, Epson'un ofis tipi inkjet yazıcıları 
tüm renkler için suda çözünmeyen ve marköre 
dirençli pigment tabanlı mürekkep kullandıklarından 
su geçirmez etiket ve hatta parlak kağıda promosyon 
malzemesi basmak için kullanılabilir.

Lazer yazıcılar
Lazer yazıcılarda fotoreseptöre statik elektrikle 
yapışan toner kağıda ısı ve basınçla kaynaştırılır. 
Bunun sonucunda kağıt, kaynaştırma sırasında 
bazen buruşup bükülür.

İlk sayfa 
İlk set 

Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF (24imaj/dak)

Rakip A lazer
yazıcı

Rakip B lazer
yazıcı

Rakip C lazer
yazıcı   

Süre 
(sn)

Ölçme yöntemi: 5 dakikalık uykudan sonra ilk sayfayı ve ilk seti basmak
ve çıkarmak için geçen süre
Kullanılan belge: ISO 24734 (PDF dosyası)
Sayfa sayısı: 4
Test verileri, Epson tarafından ısmarlanan ve Buyers Laboratory LLC (BLI) 
tarafından yürütülen bir laboratuvar testinden alınmıştır 

Ofis tipi
inkjet

Lazer

BASKI İŞİ GÖNDERİLDİ Yalnızca gösterim amaçlıdır

BİTİRBAŞLAT

BİTİRBAŞLAT
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Hızlı ilk sayfa çıkışı1 
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1 
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Epson WorkForce Pro
WF-8590DWF (24imaj/dak)

Rakip A lazer
yazıcı

Rakip B lazer
yazıcı

Rakip C lazer
yazıcı   

Süre 
(sn)

Ölçme yöntemi: 5 dakikalık uykudan sonra ilk sayfayı ve ilk seti basmak
ve çıkarmak için geçen süre
Kullanılan belge: ISO 24734 (PDF dosyası)
Sayfa sayısı: 4
Test verileri, Epson tarafından ısmarlanan ve Buyers Laboratory LLC (BLI) 
tarafından yürütülen bir laboratuvar testinden alınmıştır 

Ofis tipi
inkjet

Lazer

BASKI İŞİ GÖNDERİLDİ Yalnızca gösterim amaçlıdır

BİTİRBAŞLAT

BİTİRBAŞLAT

Baskı (1 sayfa)

Görüntü işleme (1 sayfa)

Görüntü işleme

Baskı
Hızlı ilk sayfa çıkışı1 

geçişte

1 
geçişte

0 10 20 30 40 50 60 



6

Nozül hattı uzunluğu: Hat başına 1,33 inçlik (33,8 mm) 
Nozüller: 400 (400 × 2 satır)

Geleneksel baskı kafası 
inç başına 150 nozül

PrecisionCore baskı 
kafası inç başına 

300 nozül

Lazer yazıcı baskı örneği 
(12 nokta)

PrecisionCore inkjet yazıcı 
örneği (12 nokta)

Geleneksel baskı kafası PrecisionCore 
baskı kafası

PrecisionCore MicroTFP baskı çipi

Ofis tipi inkjet yazıcılar için baskı kafaları

Endüstriyel inkjet yazıcılar için satır baskılı kafa

PRECISIONCORE 
TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Yüksek hızlı endüstriyel etiket presleri ve tekstil yazıcıları dahil endüstriyel ve ticari baskı uygulamalarında 
kullanılan PrecisionCore, yüksek düzeyde dayanıklılık, güvenilirlik, kalite ve hız sunar.

PrecisionCore MicroTFP baskı çipi
PrecisionCore MicroTFP baskı çipleri PrecisionCore'un çekirdek 
öğesidir. Epson'un, şimdiye dek yalnızca büyük formatlı yazıcılarda 
kullanılan benzersiz ince filmli piezo (TFP) teknolojisinde sağlanan 
daha yüksek hassasiyet ve daha fazla minyatürleştirme sayesinde 
bu baskı kafası modülünün performansı büyük ölçüde iyileştirilmiş 
ve daha geniş bir kullanım yelpazesine uygulanması mümkün 
olmuştur. Baskı çipleri, ofis tipi inkjet baskı kafalarımızın yüksek hızlı 
baskı yapabilmeleri ve mükemmel baskı kalitesi elde edebilmeleri 
için optimal olarak düzenlenmiştir.

Genişleme potansiyeli
PrecisionCore teknolojisinin ölçeklenebilir, modüler tasarımı 
sayesinde aynı baskı çipleri, endüstriyel presler için satır 
baskılılardan ofis masaüstü yazıcılar için baskı kafalarına çeşitli 
baskı kafalarını esnek bir şekilde konfigüre etmek için kullanılabilir. 
Epson PrecisionCore teknolojisini inkjet teknolojisi için bir platform 
olarak geliştirmeyi ve yeni pazarlara yaygın olarak tanıtmayı 
amaçlamaktadır.

Hız ve görüntü kalitesi
PrecisionCore baskı kafalarında, kafanın alışıldık 1 inç - 1,33 inç 
arası genişliğin artırılması ve nozül yoğunluğunun ikiye katlanması 
gibi yollarla genişletilmesiyle her sıradaki nozül sayısı artırılmıştır. 
Tek bir baskı işleminde (geçişte) yazdırılabilir alanın genişletilmesine 
ve baskı hızının artırılmasına ek olarak bu, mono ve renkli baskıda 
tek bir geçişte 600 dpi'lik yüksek bir görüntü kalitesinin elde 
edilmesine izin vermektedir. Bunun sonucunda düzgün harf ve 
çizgi kenarları 20 imaj/dak veya daha hızlı baskı hızlarında bile ifade 
edilebilmekte, böylece ofis yazıcılarında gereken hız ve görüntü 
kalitesi sağlanabilmektedir.
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INKJET YAZICILARIN  
DENENEN VE TEST 
EDİLEN AVANTAJLARI
Bağımsız sektör uzmanı Buyers Laboratory Inc. (BLI)*6 tarafından yürütülen testlerin sonuçları, en son teknoloji inkjet 
serimizin lazer rakiplerine oranla aşağıdaki avantajlara sahip olduğunu belirlememizi sağladı:

Zaman tasarrufu
Değerli çalışma zamanınızı neden belge basılmasını 
bekleyerek boşa harcayasınız?

WorkForce Pro ofis tipi inkjet yazıcılar, lazerlerden ve renkli 
fotokopi makinelerinden üç buçuk kez daha hızlıdır, üstelik 
kaliteden ödün vermeden.

Eko özellikler
Neden daha yeşil baskıyı tercih etmeyesiniz?

Inkjet yazıcılar, baskı sürecinde ısı kullanmadıkları için 
lazer yazıcılardan çok daha az güç tükettiğinden çalışma 
maliyeti düşer. Enerji tüketiminde %96'ya varan azalma 
ve %94 oranında daha az atık ile sonuçlar söylenecek 
her şeyi söylüyor.

İşletmeler için tasarlandı
İşletme ihtiyaçlarınıza uymayan bir yazıcıyı 
neden seçesiniz?

Bağımsız testlerde Epson'un ofis tipi inkjet yazıcıları 
güvenilirlik, ağ kurulum kolaylığı ve kullanım kolaylığında 
yüksek puanlar almıştır ve işletme ortamınıza zahmetsiz 
bir şekilde entegre edilebilir.

Ekonomik
Kaliteli ofis tipi baskı neden daha maliyetli olsun?

WorkForce Pro ofis tipi inkjet A4 yazıcılar, yüksek kapasiteli 
mürekkep kartuşlarıyla rakip renkli lazerlerden sayfa başına 
%50'ye varan oranlarda daha düşük maliyet avantajı 
sağlamanıza olanak verirken, A3 serimiz size daha düşük 
bir toplam sahip olma maliyeti sunar.

Daha az müdahale
Yazıcınız neden işletmeniz kadar  düzgün 
bir şekilde çalışmasın?

Servisi daha az arayarak, daha az yanlış beslemeyle ve 
sarf malzemesi değiştirmeye daha az zaman harcayarak 
işletmenizin üretkenliğini arttırın. Yazıcılarımız aksaklık 
sürelerini, lazerlere oranla üçte iki kadar kısaltır.



%95
MAKS.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ 
TÜKETİMİ*6

%50
MAKS.

SAYFA BAŞINA DAHA 
DÜŞÜK MALİYET*1

TİPİK BASKI İŞLERİNDE 
LAZERDEN DAHA HIZLI*1

Düşük güç tüketimi ve değiştirilmesi 
gereken daha az parça

(Yalnızca WF-5620DWF modelleri için 
geçerlidir. Tüm diğer modeller %80'e 
varan oranda daha az enerji tüketir)

Yüksek kapasiteli mürekkep 
kartuşlarıyla daha fazla baskı alın

(Yalnızca A4 modelleri için geçerlidir)

Isınma süresi yoktur

EkolojikEkonomik Daha hızlı
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ÜRETKENLİĞİ ARTTIRIN, 
İSRAFI AZALTIN

Küçük ve orta boy çalışma grupları – renkli yazıcılar
Küçük ofisler, ofisteki verimliliği artırmak için WorkForce Pro ofis yazıcılarının sunduğu güvenilirlik, bağlanabilirlik 
ve esnekliğe güvenebilir. Sayfa başına daha az maliyet ve düşük enerji tüketimi ile paradan tasarruf sağlarken 
kaliteli A4 ve A3 baskı elde etmenin avantajından yararlanın.



Önerilen çözümler*
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34 sf/
dak'a kadar 
baskı hızı

580 sayfaya 
ulaşan kapasite

Otomatik 
çift taraflı

8,8 cm renkli 
dokunmatik ekran

Epson Email Print

Epson iPrint

A4 renkli 4'ü 1 arada20
ppm*

Gösterilen model WF-5620DWF'dir

WorkForce Pro WF-5620DWF

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 8,8 cm renkli dokunmatik ekran

WorkForce Pro WF-5110DW WorkForce Pro WF-8010DW WorkForce Pro WF-8510DWF

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli yazıcı 
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 5,6 cm mono LCD

Önerilen çözümler*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A3+ renkli yazıcı
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.831 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 5,6 cm mono LCD

Önerilen çözümler*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A3+ renkli 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.831 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 12,7 cm renkli dokunmatik ekran

Önerilen çözümler*
– Epson Email Print
– Epson iPrint
– AirPrint
– Document Capture Pro

* Çözümler çalışma grubunuzun boyutuna göre önerilmiştir.
Tam uyumluluk için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın. 



%80
MAKS.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ 
TÜKETİMİ*1

%50
MAKS.

SAYFA BAŞINA DAHA 
DÜŞÜK MALİYET*1

TİPİK BASKI İŞLERİNDE 
LAZERDEN DAHA HIZLI*1

Renkli lazerlere göre daha düşük 
enerji tüketimi

Yüksek kapasiteli mürekkep 
kartuşlarıyla daha fazla baskı alın

Siyah/renklide sırasıyla dakikada 34 veya 
24 sayfaya kadar ISO baskı hızları

EkolojikEkonomik Daha hızlı

10

YÜKSEK KAPASİTE, 
GELİŞMİŞ ENTEGRASYON

Orta ve büyük boy çalışma grupları – renkli yazıcılar
Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar, WorkForce Pro A4 renkli modellerde bulunan düşük enerji tüketiminin ve 
34 sf/dak hızların avantajından yararlanabilir. Gelişmiş uyumluluk ve iş entegrasyonu için, PDL emülasyonları 
ve daha fazla güvenlik işlevi gibi gelişmiş özelliklere güvenin.



Önerilen çözümler* 

11

A4 renkli 4'ü 1 arada

1.581 sayfaya 
ulaşan kapasite

1,581

20
ppm*

34 sf/
dak'a kadar 
baskı hızı

10,9 cm renkli 
dokunmatik ekran

10.9cmOtomatik 
çift taraflı

Email Print for 
Enterprise

Epson Cihaz 
Yöneticisi

NFC 
eşleştirme 

(Yeni! Bağlayın ve yazdırın) (Yeni! Cihaz filosu yönetimi) 

Gösterilen model WF-6590DWF'dir

WorkForce Pro WF-5190DW WorkForce Pro WF-5690DWF WorkForce Pro WF-6090DW

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli yazıcı
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
–  Otomatik çift taraflı
–  5,6 cm mono LCD

Önerilen çözümler*
– Email Print for Enterprise
– Epson Cihaz Yöneticisi

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 10,9 cm renkli dokunmatik ekran

Önerilen çözümler*
– Email Print for Enterprise
– Epson Cihaz Yöneticisi
– Document Capture Pro 

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli yazıcı
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.581 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
–  5,6 cm mono LCD

Önerilen çözümler*
– Email Print for Enterprise
– NFC eşleştirme
– Epson Cihaz Yöneticisi

* Çözümler çalışma grubunuzun boyutuna göre önerilmiştir.
Tam uyumluluk için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın. 

WorkForce Pro WF-6590DWF

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 renkli 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.581 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 10,9 cm renkli dokunmatik ekran



%96
MAKS.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ 
TÜKETİMİ*6

DÜŞÜK TOPLAM SAHİP 
OLMA MALİYETİ 

TİPİK BASKI İŞLERİNDE 
LAZERDEN DAHA HIZLI*1

Renkli lazerlere göre daha düşük 
enerji tüketimi

(Yalnızca WF-8590DWF modelleri 
için geçerlidir. Tüm diğer modeller 
%80'e varan oranda daha 
az enerji tüketir)

Siyah/renklide sırasıyla dakikada 34 veya 
24 sayfaya kadar ISO baskı hızları

EkolojikEkonomik Daha hızlı

12

Orta ve büyük boy çalışma grupları – A3+ renkli yazıcılar
A3+ renkli yazıcılar, kurumsal entegrasyon için ideal olan Gigabit Ethernet bağlanabilirliği ile her ölçekte işletme için 
mükemmeldir. Email Print for Enterprise gibi çeşitli çözümlerimizle birleştirildiğinde, istediğiniz yerden bağlanabilir 
ve üretken kalabilirsiniz. Bu seri, şimdiye dek lazer kullandıysanız ve maliyetleri düşürmek, üretkenliği arttırmak ve 
aksaklık sürelerini kısaltmak, bir yandan da çevreye yaptığınız olumsuz etkiyi azaltmak istiyorsanız ideal bir alternatiftir.

EKONOMİK BASKI, DAHA 
YÜKSEK VERİMLİLİK
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Gösterilen model, 3 isteğe bağlı kaseti ve düşük kabini ile  
WF-8590DWF'dir.

Gösterilen model WF-8090DW'dur

Önerilen çözümler*

Önerilen çözümler*

34 sf/
dak'a kadar 
baskı hızı

34 sf/
dak'a kadar 
baskı hızı

Otomatik 
çift taraflı

Otomatik 
çift taraflı

12,7 cm renkli 
dokunmatik ekran

5,6 cm mono LCD

1.831 sayfaya 
ulaşan kapasite

1.831 sayfaya 
ulaşan kapasite

A3+ renkli 4'ü 1 arada

A3+ renkli 4'ü 1 
arada

1,831

12.7cm

24
ppm

24
ppm

Email Print for 
Enterprise

Email Print for 
Enterprise

Epson Cihaz 
Yöneticisi

Epson Cihaz 
Yöneticisi

1,831

(Yeni! Cihaz filosu yönetimi) 

(Yeni! Cihaz filosu yönetimi) 
* Çözümler çalışma grubunuzun boyutuna göre önerilmiştir. 
Tam uyumluluk için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın. 

WorkForce Pro WF-8590DWF

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A3+ renkli 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.831 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 12,7 cm renkli dokunmatik ekran

WorkForce Pro WF-8090DW

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A3+ renkli yazıcı
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 24 sf/dak
– 1.831 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 5,6 cm mono LCD



%80
MAKS.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ 
TÜKETİMİ*1

DÜŞÜK TOPLAM SAHİP 
OLMA MALİYETİ 

TİPİK BASKI İŞLERİNDE 
LAZERDEN DAHA HIZLI*1

Daha az güç tüketimi ve değiştirilmesi 
gereken daha az parça

Isınma süresi yoktur

EkolojikEkonomik Daha hızlı

14

Küçük ve orta boy çalışma grupları – mono yazıcılar
Özellik açısından zengin A4 mono çift taraflı baskı sunan yazıcılar, Ethernet bağlanabilirliği ve 34 sf/dak'a kadar baskı 
hızları (20 sf/dak ISO baskı hızı3) küçük ve orta ölçekli ofisler için uygundur. Çevre üzerindeki etkinizi azaltın, daha az 
müdahale ile üretkenliğinizi attırın ve maliyetleri minimuma indirin. 

DÜŞÜK MALİYETLİ, 
ENERJİ TASARRUFLU
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WorkForce Pro Model WF-M5690DWF

34 sf/
dak'a kadar 
baskı hızı

Otomatik 
çift taraflı

10,9 cm renkli 
dokunmatik ekran

580 sayfaya 
ulaşan kapasite

A4 mono 4'ü bir arada 
(Renkli tarama ve faks)

20
ppm*

10.9cm

Önerilen çözümler*

Epson Email 
Print Epson iPrint

* Çözümler çalışma grubunuzun boyutuna göre önerilmiştir. 
Tam uyumluluk için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın.

WorkForce Pro WF-M5690DWF

Temel özellikler
– A4 mono 4'ü 1 arada
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 10,9 cm renkli dokunmatik ekran

WorkForce Pro WF-M4095DN WorkForce Pro WF-M5190DW

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 mono yazıcı
– 26 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 16 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı

Önerilen çözümler*
– Epson Email Print 
– Epson iPrint
– AirPrint 

Ana donanım ve bağlanabilirlik özellikleri
– A4 mono yazıcı
– 34 sf/dak1'a kadar baskı hızı
– ISO baskı hızı 20 sf/dak
– 580 sayfaya ulaşan kapasite
– Otomatik çift taraflı
– 5,6 cm Mono LCD

Önerilen çözümler*
– Epson Email Print 
– Epson iPrint
– AirPrint 
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İŞLETMENİZE SORUNSUZ 
ENTEGRASYON
Her WorkForce Pro inkjet yazıcının güçlü, sezgisel akıllı yazılımlarımızla desteklenmesi e-postalardan belge basmayı 
veya dosyaları alıp anında paylaşmayı kolaylaştırır. İhtiyaçlarınızı karşılayacak geniş çözüm yelpazesiyle istediğiniz 
yerden ofis tipi inkjet serinizi kontrol edin, bağlantıda ve üretken kalın.

Email Print for Enterprise
Email Print for Enterprise, belgeleri şirket e-posta adresinizden güvenli bir şekilde 
doğrudan çok işlevli yazıcıya göndermenizi sağlar. Doğrudan baskı veya Çekme 
Baskı modlarında kullanılabilen bu sistem, mevcut BT altyapınızla sorunsuz bir 
şekilde entegre olur. Maliyetten tasarruf edin

Yayınlanmayan belgelerin belirli bir 
süre sonra otomatik olarak silinmesi 
BT yöneticilerinin baskı maliyetlerini 
azaltmalarına yardımcı oluyor.

Doğrudan Baskı modu 
(Çekme Baskı)
Bu sunucu tabanlı yazılım sistemi, herhangi 
bir sürücü kurulumuna ya da karşıdan 
uygulama yüklenmesine gerek bırakmadan 
e-posta üzerinden yazıcıya belge 
göndermenizi mümkün kılıyor.

Güvenli Baskı modu 
(Çekme Baskı)
Asıl e-posta adresine bir dosya gönderin 
ve daha sonra mobil cihazınızdaki web 
uygulaması aracılığıyla oturum açarak 
yazdırma işini aktarmak için seçtiğiniz yazıcıya 
gidin. E-postanın yanı sıra Microsoft Office 
belgeleri, PDF'ler ve fotoğraflar gibi 
eklentilerin de baskısını alabilirsiniz.



Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/documentcapturepro adresini ziyaret edin 

Alma Belirleme Rota Doğrulama Bırakma Arşivleme

1 2 3 4 5 6 7

İşlem

Epson Document Capture Suite

Epson'un yazılımı ve görüntüleme teknolojisi, işlem adımlarını azaltarak ve iş akışı süreçlerinizi 
tarayarak zamandan tasarruf sağlar.

El ile belge işlemeye son
El ile belge işleme uzun süren, zaman alan bir iş ve bir dizi adımdan oluşuyor. Bu süreç, belge paylaşma 
ve arşivleme sırasında verimsiz olmakla kalmıyor, veri kaybı ve insan hatası riski de var; kapsamlı depolama 
alanı gerektirmesi de cabası.

İş akışınızı Epson'un belge yakalama paketiyle basitleştirin
İtme-tarama özellikleriyle kaliteli elektronik belgeleri tek adımda yakalayıp iş akışı süreçlerine 
entegre edebilirsiniz. Belgeleri düzenleme veya metni geliştirme gibi karmaşık işler zahmetsiz 
görevlere dönüşür.

İlave eklentiler veya konektörler, işletmelerin WorkForce Pro yazıcılarını tercih edilen belge 
yönetim sistemlerine ve bulut hizmetlerine entegre ederek işletme sürekliliği ve daha gelişkin 
bir kullanıcı deneyimi sunmalarına olanak tanır.

Çekim
Önceden tanımlanmış işlerle 
otomatik iş akışını optimize edin.

İş akışı entegrasyonu
Epson tarayıcı panellerinin önceden 
tanımlanmış iş profilleriyle özelleştirilebilmesi 
çalışanların şirket süreçlerine belge entegre 
etmesini basitleştirir.

17



Epson Cihaz Yöneticisi yalnızca ağa bağlı cihazlarla uyumludur

Suya 40 katına kadar daha fazla dayanıklıdır**         Dağılmaz        Marköre dirençlidir**Daha fazla bilgi için; www.epson.eu/eda
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Epson Cihaz Yöneticisi

Tüm bir yazıcı ve tarayıcı filosunu, daha fazla üretkenlik ve maliyet tasarrufu için 
cihazlarınızı kurma, konfigüre etme, izleme, bakım yapma ve sorun giderme de 
dahil uzaktan kolayca yönetin ve kontrol edin.

Zamandan tasarruf edin ve maliyetleri kontrol edin
Yazıcılarınızı işletmeniz için en etkili olacak şekilde proaktif olarak 
yönetin ve düzenleyin; daha uzun çalışma süreleriyle vakit ve nakit 
tasarrufunun avantajından yararlanın.

Kolay kullanım 
Epson Cihaz Yöneticisi sezgiseldir ve karmaşık süreçleri 
gerçekleştirmeyi çabuk ve basit bir hale getirerek işlerinizi 
yönetmeniz için sizi rahat bırakan kolay kullanılan bir arabirimi vardır.

Esnek yönetim ihtiyaçlarınıza uyum sağlar 
Az kullanılan veya belirli özel işlevleri olan cihazlarınızı belirlemek için 
bunları yere, modele, türe vs. göre gruplayarak ya da zamanlamalı 
raporlar kullanarak ofis baskı işlerinizi basitleştirin.

Süreçleri otomatikleştirin
Daha fazla üretkenlik için cihaz olaylarına göre otomatik uyarılar 
belirleyin ve bir cihazın konfigürasyonunu tek adımda çok sayıda 
cihaza çoğaltın.

Cihaz kullanımını denetleyin ve analiz edin 
Performans seviyelerini korumaya yardımcı olması için cihaz 
kullanım bilgileri ve analizi sunan, e-postanıza otomatik olarak 
gönderilen özel bir raporu kolayca oluşturabilirsiniz.

Her tür iş ortamına uyar
Windows sunucu işlemci uyumluluğu aracılığıyla şirketinizin boyut 
ve BT yapısından bağımsız olarak gelişmiş özelliklerinden yararlanın. 
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* T754 yalnızca WF-8090DW ve WF-8590DWF için bulunur   **Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving adresini ziyaret edin

WF-5000 serisi WF-6000 serisi WF-8000 serisi WF-M5000 serisi

Boyut Kod Renkli Sayfa*2 Kod Renkli Sayfa*2 Kod Renkli Sayfa*2 Kod Renkli Sayfa*9

4.000 10.000 10.000

T789 T907 T754* T8651 10.000

  4.000   7.000   7.000

2.600 5.000 5.000

79XL T908 T755 T8661 2.500

  2.000   4.000   4.000

900 2.500

79 T756

  800   1.500
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Suya 40 katına kadar daha fazla dayanıklıdır**         Dağılmaz        Marköre dirençlidir**

Baskı ihtiyaçlarınızı karşılayan mürekkep kartuşu boyutları
Epson, inkjet yazıcı serisinde, her tür çıktıya uyacak şekilde normal, yüksek ve çok yüksek baskı hacimleri için çeşitli boyutlarda ayrı 
mürekkep kartuşları kullanır.

Çizilme ve bükülmeye 
güçlü direnç

KALİTELİ BASKI
Baskı maliyetleri her işletme için büyük bir sorundur, Epson bu yüzden çok sayıda farklı mürekkep kartuş boyutu 
sunar. Bunlar maliyetleri düşük tutmanızı, baskılarınızın mükemmel görünmesini, sorunsuz kullanılmasını sağlar ve her 
mürekkebi ayrı olarak değiştirmenize izin verir. Epson'un DURABrite Ultra ve DURABrite Pro mürekkepler ayrıca ISO 
11798*8 sertifikalıdır ve her tür iş ortamında daha uzun süre kalıcı baskılar üretir.

Epson'un ofis tipi inkjet yazıcıları çözünmez pigment tabanlı mürekkep kullanır. Mürekkep pigmenti bir arada tutan ve 
renklendiricileri sabitleyen bir reçine içerir.

Profesyonel kalitede belgeler
DURABrite Pro Ink'teki pigment 
konsantrasyonu daha parlak renkler üretmek 
için arttırılmıştır; görüntü ve grafik basmak 
için mükemmeldir. Pigment kağıdın yüzeyine 
oturdukça, baskılar öbür yüze çıkmaz.

Mükemmel baskılar
Basılı malzemelerinizi kaliteli grafiklerle 
zenginleştirin. Nozül yoğunluğunu ikiye 
katlayan yeni PrecisionCore baskı kafası düz 
kağıt üzerinde 600 dpi yüksek kaliteli baskı 
üretir. Karmaşık karakterler ve ince çizgiler bile 
çoğaltıldığında güzel durur. 

Daha fazla seçenek
Mürekkep kağıda doğrudan 
püskürtüldüğünden değişik kağıtlara baskı 
yapabilirsiniz. Ayrıca, mürekkep kağıdın 
liflerine kısmen nüfuz ettiğinden zamanla 
solmaz, çıkmaz ve belgelerde tahrifat 
yapılamaz. 

İnanılmaz derecede kalıcıdır
Pigment reçineyle karıştırıldığından 
ve çözünmediğinden suya, dağılmaya 
ve markör kalemlere dirençli dayanıklı 
baskıların avantajlarından yararlanabilirsiniz. 
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WF-5690DWF WF-5620DWF WF-5190DW WF-5110DW

Tip İşlevler A4 çok işlevli yazıcı 4'ü 1 arada
Çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve tarama

A4 tek işlevli yazıcı
Çift taraflı baskı

Yazdırın Mürekkep teknolojisi 4 renkli yazıcı – PrecisionCore baskı kafası

İlk sayfa çıkışı (sn) 8 / 8 sn Mono / Renkli

A4 maksimum baskı hızı (sf/dak)*1
34 / 30 sf/dak. Mono / Renkli

A4 baskı hızı (sf/dak)*1 20 / 20 sf/dak Mono / Renkli (ISO / IEC 24734)

A4 çift taraflı baskı hızı (sf/dak)*1 11 / 11 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24734)

Baskı çözünürlüğü (dpi) 4800 × 1200 dpi'ye kadar
Varsayılan siyah çözünürlüğü: 600 × 600 dpi

Maksimum aylık iş hacmi*3
35.000 sayfa

Yazdırma emülasyonları PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3®, PDF GDI PCL 5/6, Adobe 

PostScript 3®, PDF GDI

USB bellekten doğrudan baskı Var 
(PDF / TIFF / JPEG)

Var 
(TIFF / JPEG) – –

Bilgisayardan gizli güvenli baskı Var –

Tarama A4 tarama hızı (Tek taraflı sf/dak) 6,3 / 4,5 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24735 300 dpi)

Tarama çözünürlüğü (dpi) 1200 × 2400 dpi – –

Document Capture Pro / 
Document Capture Pro Server Evet / – – / – – / –

E-posta, Bilgisayar, FTP, ağ 
klasörü, SharePoint®*5 ve 
bilgisayarsız USB belleğe tarayın Var – –

Buluta Tarayın (Epson Connect) Var – –

Copy A4 kopyalama hızı (imaj/dak) 19 / 19 imaj/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24735 ADF Tek taraflı)

Yakınlaştırma oranı %25 – %400, Otomatik Sığdırma İşlevi – –

Kopya çözünürlüğü (dpi) 600 × 1200 dpi'ye kadar – –

Faks Faks iletim hızı (Kbps) 33,6 Kbps'ye kadar – –

Faks belleği 6MB / 550 sayfa – –

Bağlanabilirlik Mobil ve bulut baskı Epson Email Print for Enterprise (doğrudan ve çekme baskı, 
mobil cihaz aracılığıyla güvenli baskı alma) Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Ağ arabirimleri
Yüksek Hızlı USB *USB 2.0 özellikleriyle uyumlu. 

Ethernet Gigabit 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T. 
Wireless IEEE 802.11b / g / n (Wi-Fi Direct'i destekler).

Kağıt Kullanımı Düz kağıt boyutu A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Kullanıcı Tanımlı 89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm, 
Fotoğraf Kağıdı 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 genişlikte

Çift taraflı ADF 35 A4 sayfa – –

Kağıt kapasitesi Std: 330 sayfa × 80 gsm (250 sayfalık kaset / 80 sayfalık arka MP tepsisi)
Maks: 580 sayfa × 80 gsm (Ekstra 250 sayfalık kaset)

Genel Renkli dokunmatik ekran (cm)
10,9 cm 8,8 cm 5,6 cm Mono LCD

Güç tüketimi Çalışma / Hazır / 
Uyku / Güç Kapalı (Watt) 22 / 8,9 / 2,6 / 0,3 W 20 / 7,8 / 1,8 / 0,3 W 25 / 6,2 / 2,3 / 0,3 W 24 / 5,5 / 1,6 / 0,3 W

Boyutlar (G × D × Y) (mm) 461 × 442 × 342 mm 461 × 442 × 284 mm

Ağırlık (kg) 14,3 kg 14,2 kg 11,4 kg 11,3 kg

A4 renkli yazıcılar - WorkForce Pro WF-5000 serisi



21

WF-M5690DWF WF-M5190DW WP-M4095 DN

Tip İşlevler A4 çok işlevli yazıcı 4'ü bir 
arada Çift taraflı baskı, tarama, 

fotokopi ve faks
A4 tek işlevli yazıcı 

Çift taraflı baskı

Yazdırın Mürekkep teknolojisi PrecisionCore baskı kafası Micro PiezoTM

İlk sayfa çıkışı (sn) 7 sn Mono 9 sn Mono
A4 maksimum baskı hızı (sf/dak)*1

34 sf/dak Mono 26 sf/dak Mono

A4 baskı hızı (sf/dak)*1 20 sf/dak Mono (ISO / IEC 24734) 16 sf/dak Mono (ISO / IEC 24734)
A4 çift taraflı baskı hızı (sf/dak)*1 11 sf/dak Mono (ISO / IEC 24734) 9,2 sf/dak Mono (ISO / IEC 24734)
Baskı çözünürlüğü (dpi)

1200 × 2400 dpi'ye kadar
Varsayılan siyah çözünürlüğü: 1200 × 1200 dpi 1.200 × 600 dpi'ye kadar

Maksimum aylık iş hacmi*3

35.000 sayfa 30.000 sayfa

Yazdırma emülasyonları PCL 5 / 6, 
Adobe PostScript® 3™, PDF

PCL6, PCL5c ve 
Adobe® PostScript® 3™

USB bellekten doğrudan baskı
Var (PDF / TIFF / JPEG) – –

Bilgisayardan gizli güvenli baskı
Var Var –

Tarama A4 tarama hızı (Tek Taraflı sf/dak) 6,3 / 4,5 sf/dak Mono / Renkli  
(ISO / IEC 24735 200 dpi) – –

Tarama çözünürlüğü (dpi) 1200 × 2400 dpi – –
Document Capture Pro / 
Document Capture Pro Server Evet / – – / – – / –

E-posta, Bilgisayar, FTP, ağ 
klasörü, SharePoint®*5 ve 
bilgisayarsız USB belleğe tarayın Var – –

Buluta Tarayın (Epson Connect) Var – –
Copy A4 kopyalama hızı (imaj/dak) 19 imaj/dak Mono  

(ISO / IEC 24735 ADF Tek Taraflı) – –

Yakınlaştırma oranı %25 – %400, Otomatik 
Sığdırma İşlevi – –

Kopya çözünürlüğü (dpi) 600×1200 dpi'ye kadar – –
Faks Faks iletim hızı (Kbps)

33,6 Kbps'ye kadar – –

Faks belleği  6MB / 550 sayfa – –
Bağlanabilirlik Mobil ve bulut baskı

Email Print for Enterprise (Doğrudan ve Çekme Baskı, mobil cihaz aracılığıyla iş bırakma, güvenli baskı) 
Apple AirPrint, Google Cloud Print

Ağ arabirimleri
Yüksek Hızlı USB *USB 2.0 Teknik Özellikleriyle uyumludur- 
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Kablosuz 

IEEE 802.11b / g / n (Wi-Fi Direct'i destekler)

Yüksek Hızlı USB *USB 2.0 Teknik 
Özellikleriyle uyumludur - Ethernet 

100BASE-TX / 10BASE-T

Kağıt Kullanımı Düz kağıt boyutu
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4,

Fotoğraf 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm,  
16:19 genişlikte

Kullanıcı Tanımlı 89 × 127 ~ 215.9 × 1200 mm

A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), 
C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 
10 (Envelope), Letter, 9 × 13 cm, 

10 × 15 cm, 13 × 18 cm,  
13 × 20 cm, 20 × 25 cm,  

100 × 148 mm, 16:9, Legal
Çift taraflı ADF 35 A4 sayfa – –
Kağıt kapasitesi Std: 330 sayfa (250 sayfalık kağıt kaseti / 80 sayfalık arka MP tepsisi) Maks: 580 sayfa  

(Ekstra 250 sayfalık kağıt kaseti)
Genel Renkli dokunmatik ekran (cm) 10,9 cm 5,6 cm Mono LCD –

Güç tüketimi Çalışma / Hazır / 
Uyku / Güç Kapalı (Watt) 22 / 8,9 / 2,6 / 0,4 W 25 / 6,2 / 2,3 / 0,4 W 25 / 7,5 / 2,2 / 0,3

Boyutlar 
(G × D × Y) (mm) 461 × 422 × 342 mm 461 × 422 × 284 mm 460 × 420 × 284 mm

Ağırlık (kg) 14,3 kg 11,4 kg 10,9 kg

A4 mono yazıcılar – WorkForce Pro M4000/M5000 serisi
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A4 renkli yazıcılar - WorkForce Pro WF-6000 serisi

WF-6590DWF WF-6090DW

Tip İşlevler A4 çok işlevli yazıcı 4'ü bir arada Çift taraflı baskı, 
tarama, fotokopi ve faks

A4 tek işlevli yazıcı 
Çift taraflı baskı

Yazdırın Mürekkep teknolojisi 4 renkli yazıcı – PrecisionCore baskı kafası

İlk sayfa çıkışı (sn) 7 / 7 sn Mono / Renkli

A4 maksimum baskı hızı (sf/dak)*1 34 / 34 sf/dak Mono / Renkli

A4 baskı hızı (sf/dak)*1 24 / 24 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24734)

A4 çift taraflı baskı hızı (sf/dak)*1 16 / 16 imaj/dak Mono / Renkli (ISO / IEC 27934)

Baskı çözünürlüğü (dpi)
4800 × 1200 dpi'ye kadar Varsayılan siyah çözünürlük: 600 × 600 dpi

Maksimum aylık iş hacmi*3 65.000 sayfa

Yazdırma emülasyonları PDL (PCL 5c/6, PostScript 3 emülasyonu, PDF 1.7)

USB bellekten doğrudan baskı Evet (PDF 1.7 / TIFF / JPEG) Hayır

Bilgisayardan gizli güvenli baskı Var Var

Tarama A4 tarama hızı (Tek Taraflı sf/dak)
23 / 23 sf/dak (Tek Taraflı) Mono / Renkli  

(ISO / IEC 24735 200dpi) –

Tarama çözünürlüğü (dpi) 1200 × 2400 dpi –

Document Capture Pro / 
Document Capture Pro Server Evet / Evet – / –

E-posta, Bilgisayar, FTP, ağ 
klasörü, SharePoint®*5 ve 
bilgisayarsız USB belleğe tarayın Var –

Buluta Tarayın (Epson Connect) Var –

Copy A4 kopyalama hızı (imaj/dak) 22 / 21 imaj/dak Mono / Renkli  
(ISO/IEC 24735 ADF Tek taraflı) –

Yakınlaştırma oranı %25 – %400, Otomatik Sığdırma İşlevi –

Kopya çözünürlüğü (dpi) 600 × 600 dpi'ye kadar –

Faks Faks iletim hızı (Kbps) 33,6 Kbps'ye kadar –

Faks belleği  6MB / 550 sayfa –

Bağlanabilirlik Mobil ve bulut baskı NFC*7, Epson Email Print for Enterprise
Epson Connect (Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print

Driver) Apple AirPrint Google Cloud Print™

Ağ arabirimleri Yüksek Hızlı USB *USB 2.0 özellikleriyle uyumlu. 
Gigabit Ethernet 1000BASET / 100BASETX / 10BASE-T

Kablosuz IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct destekli) 
Ethernet ve Kablosuz aynı anda çalışabilir.
Kablosuz ve Wi-Fi Direct birlikte çalışamaz.

Kağıt Kullanımı Düz kağıt boyutu
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Kullanıcı Tanımlı 55 × 127 ~ 215.9 × 

1200 mm Fotoğraf Kağıdı 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 genişlikte 

Çift taraflı ADF
50 A4 yaprak (80 gsm)

Kağıt kapasitesi Std: 581 sayfa (500 sayfalık kaset / 80 sayfa arka MP tepsisi / 1 sayfalık MP ön tepsisi)
Maks: 1.581 sayfa (2 × 500 sayfalık opsiyonel kasetler)

Genel Renkli dokunmatik ekran (cm) 10,9 cm 5,6 cm Mono LCD

Güç tüketimi Çalışma / Hazır / 
Uyku / Güç Kapalı (Watt) 39 / 17 / 2,4 / 0,4 W 37 / 8,1 / 2,1 / 0,4 W

Boyutlar (G × D × Y) (mm) 516 × 522 × 514 mm 478 × 522 × 404 mm

Ağırlık (kg) 31,0 kg 23,0 kg
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A3+ renkli yazıcılar - WorkForce Pro WF-8000 serisi

WF-8590DWF WF-8510DWF WF-8090DW WF-8010DW

Tip İşlevler A3+ çok işlevli yazıcı Çift taraflı baskı, tarama, 
fotokopi ve faks

A3+ tek işlevli yazıcı 
Çift taraflı baskı

Yazdırın Mürekkep teknolojisi 4 renkli yazıcı – PrecisionCore baskı kafası

İlk sayfa çıkışı (sn) 5 / 5 sn Mono / Renkli

A4 Maksimum baskı hızı (sf/dak)*1
34 / 34 sf/dak Mono / Renkli

A4 baskı hızı (sf/dak)*1 24 / 24 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24734)

A4 çift taraflı baskı hızı (sf/dak)*1 16 / 16 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24734)

Baskı çözünürlüğü (dpi) 4800 × 1200 dpi'ye kadar
Varsayılan siyah çözünürlüğü: 600 × 600 dpi

Maksimum Aylık iş hacmi*3

65.000 sayfa

Yazdırma emülasyonları PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3®, PDF GDI PCL 5/6, Adobe 

PostScript 3®, PDF GDI

USB bellekten doğrudan baskı Var 
(PDF / TIFF / JPEG)

Var 
(TIFF / JPEG) – –

Bilgisayardan gizli güvenli baskı
Var

Tarama A4 Tarama hızı (Tek Taraflı) (sf/dak) 23 sf/dak Mono / Renkli (ISO/IEC 24735 300 dpi) – –

Tarama çözünürlüğü (dpi) 1200 × 2400 dpi – –

Document Capture Pro / 
Document Capture Pro Server Evet / – Evet / – – / – – / –

E-posta, Bilgisayar, FTP, ağ 
klasörü, SharePoint®*5 ve 
bilgisayarsız USB belleğe tarayın Var Var – –

Buluta Tarayın (Epson Connect) Var Var – –

Copy A4 kopyalama hızı (imaj/dak) 22 / 21 imaj/dak Mono / Renkli  
(ISO/IEC 24735 ADF Tek taraflı) – –

Yakınlaştırma oranı %25 – %400, Otomatik Sığdırma İşlevi – –

Kopya çözünürlüğü (dpi) 600 × 1200 dpi'ye kadar – –

Faks Faks iletim hızı (Kbps) 33,6 Kbps'ye kadar – –

Faks belleği 6MB / 550 sayfa – –

Bağlanabilirlik Mobil ve bulut baskı Email Print for Enterprise (Doğrudan ve Çekme Baskı, mobil cihaz aracılığıyla iş bırakma, güvenli baskı) 
Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Ağ arabirimleri Yüksek Hızlı USB *USB 2.0 özellikleriyle uyumlu. 
Ethernet Gigabit 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T. 

Wireless IEEE 802.11b / g / n (Wi-Fi Direct'i destekler). 
Ethernet ve Kablosuz aynı anda çalışabilir. 
Kablosuz ve Wi-Fi Direct birlikte çalışamaz.

Kağıt Kullanımı Düz kağıt boyutu A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, 
Kullanıcı Tanımlı 89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm, 

Fotoğraf Kağıdı 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, 16:9 geniş

Çift taraflı ADF 50 A4 sayfa – –

Kağıt kapasitesi Std: 331 sayfa × 80 gsm (250 sayfalık kaset / 80 sayfa arka MP tepsisi / 1 sayfalık ön manuel besleme)
Maks: 1831 sayfa × 80 gsm (Extra 3 × 500 sayfalık kaset)

Genel Renkli dokunmatik ekran (cm) 12,7 cm 5,6 cm Mono LCD

Güç tüketimi Çalışma / Hazır / 
Uyku / Güç Kapalı (Watt) 39 / 17 / 2,4 / 0,4 W 39 / 17 / 2,4 / 0,4 W 37 / 8,1 / 2,1 / 0,4 W 37 / 8,1 / 2,1 / 0,4 W

Ana birim boyutları (G × D × Y) 
(mm) 590 × 570 × 464 mm 567 × 570 × 378 mm

Ana birim ağırlığı (kg) 34,3 kg 34,3 kg 25,9 kg 25,9 kg



24

A2
81

0_
11

15
_b

ro
ch

_T
R_

W
or

kF
or

ce
Pr

o-
ra

ng
e-

br
oc

hu
re

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*1 Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.epson.com.tr/inkjetsaving *2 ISO/IEC 24711/24712 standardına uygun yaklaşık sayfa verimi. Fiili verim basılan görüntülere 
ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.epson.eu/pageyield *3 Ay başına basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO 
nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır. *4 Document Capture Pro standart yazılımı, Epson web sitesinden ücretsiz 
olarak indirilebilir. *5 Bu özellik sadece Epson Document Capture Pro yazılımı ile kullanılabilir. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın bir tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi Direct, Wi-Fi 
Alliance'ın tescilli ticari markasıdır. PostScript ve PostScript 3 Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markalarıdır. *6 Buyers Laboratory Inc tarafından Nisan 
2015'e iki ay kala test edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving adresini ziyaret edin. *7 NFC, Android cihazlar için Epson iPrint Mobile App 
uygulamasını gerektirir. *8 İsveç'teki SP Technical Research Institute tarafından ISO 11798 sertifikası verilmiştir. WF-6000 serisi için DURABrite Pro mürekkepleri 
ISO 11798 sertifika süreciyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.sp.se adresini ziyaret edin. *9 Varsayılan modda ISO/IEC 24711 testleri ve tek taraflı sürekli baskı 
yöntemi, ISO/IEC 19752 tarafından sağlanan mono test deseni kullanılarak basılan yaklaşık yaprak sayısıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.epson.eu/pageyield 
adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin


