
Epson WorkForce M100
ADATLAP

Az Epson WorkForce M100 egy egyfunkciós, fekete-fehér ultranagy 
tinta kapacitású nyomtató, Ethernet kapcsolattal. A folytonos 
tintarendszer ideálisan használható otthoni irodákban és kisebb 
irodákban, ahol a cél a nyomtatási költségek csökkentése, és két 
eredeti Epson tintapalack is van a dobozban – egy kezdő és egy 
normál méretű 140 ml-es palack. A normál tinta palack 6000 oldal 
lapkapacitást kínál1.

Az Epson gyorsan száradó, eredeti, pigmentalapú tintája vízálló, kenődésmentes és 
tartós üzleti dokumentumokat biztosít, míg a Micro Piezo technológia Epson minőségű 
dokumentumnyomtatást kínál. Ezenkívül a 12 hónapos (vagy 50 000 oldalas) 
jótállással és a további szerviztámogatással az üzemeltetés biztos és megbízható.

A nyomtató egyedi, nagy kapacitású tintatartályrendszere megbízható nyomtatást 
garantál, a tintatújratöltés problémamentes és egyszerű. Az Epson gyári tintapalackok 
az ergonómiailag kedvező kialakítással lehetővé teszik a tintatartály könnyű, 
cseppmentes újratöltését.

Az Epson WorkForce M100 a kisebb munkacsoportok számára ideális, hálózatba 
kapcsolható készülék, de kompakt méretének köszönhetően egyéni felhasználók 
asztalára is elhelyezhető. A gyors, akár 15 oldal/perces2 nyomtatási sebesség segíti az 
irodai hatékonyság növelését, ezentúl nem kell várakozni a nyomtatásra. Ezenkívül 
sokféle más nyomattípus is előállítható a nyomtatóval, mint például fejléces papírok, 
névjegyek és borítékok.

Az Epson WorkForce M100 kis helyigényével könnyedén illeszkedik bármilyen 
munkakörnyezetbe. Gyors indulásának és alacsony energiafogyasztásának 
köszönhetően ez az ENERGY STAR-tanúsítványú nyomtató ideálisan illeszkedik 
bármilyen energiahatékony irodába.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ultra alacsony költségű nyomtatás
Fekete-fehér integrált tintatartály-rendszer
Ethernet csatlakozás
Hálózatba kapcsolható nyomtató
Epson minőségű nyomatok
Micro Piezo technológia
Megbízható üzemeltetés
Epson szervizgarancia

 



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 3 pl, Változó cseppméret technológiával
Fúvóka konfiguráció 360 fúvóka fekete
Kategória Munkacsoport

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

15 Lap/perc Monokróm

Maximális nyomtatási sebesség34 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás 1.440 x 720 dpi
Terhelhetőség 5.000 Oldalak havonta
Színek Fekete
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírformátumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, Legal
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 100 Lapok maximális
Papírtálcák száma 1
Kiadó papírtálca kapacitása 30 Lapok

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

Base-T)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás  ENERGY STAR® qualified, 1,7 Watt (alvó módban), 12 Watt (nyomtatás)
Termék méretei 435 x 267 x 148 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 3,4 kg
Zajszint 5,2 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / 

Photo RPM üzemmódban - 3,8 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszerMac OS 10.5.8 vagy újabb, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 50.000 Oldalak

Optional warranty extension available

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CC84301

Vonalkód 8715946524153

Méretek egyedi csomagolás 501 x 379 x 239 mm

Doboz súlya 15 kg

db 1 Egységek

Származási ország Indonézia

Palettaméret 36 db (4 x 9)

Epson WorkForce M100

A DOBOZ TARTALMA

1 db 140 ml-es, színenként cserélhető, 
kezdő fekete tintatartó palack és 1 db 140 
ml-es T7741 fekete tintatartó palack
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

T7741

TINTAPATRON-KAPACITÁS

Fekete tintatartály az M 
sorozathoz T7741

6.000 oldal*

* A megadott kapacitás megállapítása az Epson eredeti 
módszerével, az ISO/IEC 19752 szabványban megadott 
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján 
történt. A megadott kapacitás NEM alapul az ISO/IEC 24711 
szabványon. A megadott kapacitás eltérő lehet a nyomtatott 
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás 
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől függően, 
mint pl. a hőmérséklet.

1. A megadott kapacitás megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 19752 szabványban megadott
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitás NEM alapul az ISO/IEC 24711
szabványon. A megadott kapacitás eltérő lehet a nyomtatott
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől
függően, mint pl. a hőmérséklet. 2 Az átlagos ESAT értékeket
feltüntetve az Office Category teszt alapján, fekete-fehér
egyoldalas nyomtatás esetén, az ISO/IEC 24734 követelményei
szerint meghatározva

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