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Udvid kontorets produktivitet og fremstil hurtigt og økonomisk 
dokumenter i forretningskvalitet med denne A3-
duplexforretningsprinter.

Denne A3-erhvervsprinter med Wi-Fi og Ethernet er ideel, hvis du har brug for at oprette 
en lang række A3-dokumenter hurtigt, da den er udstyret med hurtig udskrivning i 
forretningskvalitet med op til 18 billeder pr. minut1 og har en touchskærm på 10,9 cm. To 
frontbetjente papirbakker med plads til 250 ark gør det muligt at udskrive dokumenter 
både i A3 og A4, samtidig med at den højtydende sorte blæk i XXL-størrelse leverer ca. 
2.200 sider2.

4-i-1 med A3-duplexudskrivning
Denne erhvervsprinter leveres med en 35-arks automatisk dokumentføder og er udstyret 
med funktioner til A3-duplexudskrivning, scanning, kopiering og faxning. På samme 
måde som med de to frontbetjente papirbakker betyder den bagerste papirgang til 
specialmedier, at du kan udskrive på et bredt sortiment af tykkere papir, konvolutter eller 
mærkater, som det er relevant for dine forretningsbehov.

Mobil udskrivning
Epson Connect3 giver dig mulighed for at udskrive vigtige kontordokumenter fra 
smartphones og tablet-pc'er. Du kan også udskrive, uanset hvor i verden du befinder dig, 
ved at e-maile filer direkte til printeren og lagre scannede dokumenter i Cloud-tjenester. 
Denne printer er også kompatibel med Google Cloud Print og Apple AirPrint. Du oplever 
endnu større alsidighed med Wi-Fi Direct™, da du nemt kan udskrive fra trådløse 
enheder, uden at du behøver at oprette tilslutning til en trådløs router.

Nyt printhoved
PrecisionCore, Epsons mest avancerede printhovedteknologi, driver den brancheførende 
outputkvalitet og holdbarhed, som Epson er berømt for, ved de høje hastigheder, der er 
nødvendige for kontorudskrivning, kommerciel og industriel udskrivning.

Holdbart blæk
Epsons DURABrite Ultra-blæk er ideelt til fremstilling af laserlignende 
forretningsdokumenter. Dokumenterne er modstandsdygtige over for vand, snavs og 
overstregningstusch, mens deres egenskaber i forbindelse med hurtig tørring er perfekte 
til duplexudskrivning. Disse højtydende, separate blækpatroner, som fås i 27XXL, 27XL 
og standardstørrelse, sparer dig mange penge med en pris, der er 50 % lavere pr. side 
end konkurrerende laserprintere4.

NØGLEFUNKTIONER

4-i-1 til A3
Udskriv i duplex, scan, kopiér og fax
Høje printhastigheder
Print med 18 sider pr. min. i forretningskvalitet1

Tilslutning
Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Ethernet
Dobbelte papirbakker
To A3-bakker med plads til hver 250 ark
Epson Connect
Frihed til at udskrive og scanne hvor som helst



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™-printhoved

Minimal dråbestørrelse 2,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Blækteknologi DURABrite™ Ultra

UDSKRIFT

Udskriftshastighed ISO/IEC 

24734

18 Sider/min Monokrom, 10 Sider/min Farve

Maksimal 

udskrivningshastighed

20 Sider/min Farve (plain paper), 32 Sider/min Monokrom (plain paper)

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734

8,7 A4 Pages/min Monokrom, 6 A4 Pages/min Farve

Udskriftsopløsning 4.800 x 2.400 DPI

Udskriftsvolumen 20.000 Sider pr. måned

Farver Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SCANNE

Scanningsopløsning 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

Udlæsningsformater BMP, Scanning til JPEG, Scanning til TIFF, Scanning til PDF, Scanning til søgbar PDF

Scannertype Contact image sensor (CIS)

FAXE

Fax speed dials (max) 200 names and numbers

Page memory Op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)

Faxfunktioner Favoritter, Faxe via pc, Auto Redial, Hurtigt valg

ANDRE

Garanti 12 Måneder On-site-service

Optional warranty extension available

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CC97302

Stregkode 8715946529578

Mål enkeltemballage 1100 x 3165 x 1030 mm

Carton Weight 153 kg

Styk 1 Units

Oprindelsesland Indonesien

Pallestørrelse 8 Styk

WorkForce WF-7620DTWF

MEDFØLGER VED KØB

CD Manual
Driver og hjælpeprogrammer (CD)
Separate blækpatroner
Hovedapparat
Strømkabel
Vejledning til hurtig start
Software (CD)
Garantidokument

ORIGINALE BLÆKPATRONER

27

27

27

27

27

BLÆKKAPACITETSDATA

Alarmur 
27XL

Alarmur 
27XXL

Alarmur 
27

1.100 
sider*

2.200 
sider*

350 sider*

1.100 
sider*

300 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 
24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske 
kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og 
brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på 
www.epson.eu/pageyield

1. – Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser
gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for
A4-simplex-/duplexstandardtilstanden. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/testing
2. 
3. – Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC
24711/24712. Den reelle ydelse vil variere afhængig af
udskrevne billeder og brugsforhold. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/pageyield
4. 
5. – Epson iPrint kræver en trådløs tilslutning og Epson
udskrivningsapp'en. Epson Email print, Epson Remote Print
Driver og Epson Scan-to-Cloud kræver en forbindelse til
internettet. Du kan finde flere oplysninger, understøttede
sprog og enheder ved at besøge os på www.epsonconnect.eu
6. 
7. – Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge os
på www.epson.eu/inkjetsaving

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 70 279 273 
Salgshotline: 70 279 274 
www.epson.dk

Epson Danmark 
Transformervej 6 
2860 Søborg 
Danmark


