Epson WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500-serien til netværk
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Vi ved alle, hvor frustrerende det er at vente på et
udskrivningsjob, især når det kun drejer sig om et par sider.
Derfor skabte Epson printerserien WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500.
Serien er udviklet til erhvervsbehov og tilbyder en 50 % lavere sidepris1 og
hurtigere udskrivning2 af små udskrivningsjob sammenlignet med de ti mest
solgte farvelaserprintere. Når der udskrives på begge sider, er printeren dobbelt
så hurtig som den nærmeste konkurrent3.
Derudover tilbyder WorkForce Pro-serien en kæmpereduktion på 80 %4
på energiforbrug sammenlignet med lignende laserprintere – hvilket betyder
omfattende besparelser både mht. til omkostninger og miljøpåvirkning.
Blækpatronerne er rene og nemme at udskifte, og blækpatronen er den
eneste del, der skal udskiftes, så hele processen er problemfri.

F-modeller

NØGLEFUNKTIONER
• H
 urtigere udskrivning end en
farvelaserprinter ved udskrivningsjob
på kun nogle få sider2
• Op til 50 % lavere pris pr. side end for
konkurrerende laserprintere1
• 80 % lavere energiforbrug end
konkurrerende laserprintere4
• Superhurtig udskrivningshastighed
i professionel kvalitet, specielt ved
tosidet udskrivning
• Robust og professionelt design til
erhvervsmiljøer

Denne serie er helt igennem designet til det moderne kontor og er det ultimative
professionelle værktøj. En høj udskrivningsopløsning på op til 4800 × 1200
dpi betyder, at virksomheder får udskrifter i topkvalitet, som er vandfaste,
udtværingsfrie, lysægte og modstandsdygtige over for highlightere, fordi de tørrer
med det samme. Og papirkapaciteten på 330 ark som standard betyder, at du
ikke behøver at bruge kostbar tid på konstant at tjekke papiret.
WorkForce Pro White-serien omfatter tre alsidige printere: WP-4015 DN,
WP-4515 DN og WP-4525 DNF7. Ud over det moderne, hvide design
– som passer fint i enhver virksomhed eller arbejdsgruppe, selv i
uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor – har alle modellerne USB- og
Ethernettilslutning som standard, så det er nemt og sikkert at dele på tværs af
kontoret. De højtydende DURABrite Ultra blækpatroner i høj kvalitet kræver kun
meget lidt vedligeholdelse, tilbyder prisbillig udskrivning og producerer op til
3.400 sider5.
Serien omfatter Epson Connect6 for at imødekomme alle mobile
udskrivningsbehov, hvilket giver brugeren mulighed for at udskrive fra
smartphones og tablet-pc'er.

WP-4500-serien

WP-4015 DN-modellen

Epson WorkForce Pro
WP-4000/WP-4500-serien til netværk

PRODUKTSPECIFIKATIONER
TEKNOLOGI
Udskriftsopløsning
UDSKRIV
Udskrivningshastighed (sort-hvid/farver)
Udskrivningshastighed
i kladdetilstand (sort-hvid/farver)
Maksimal udskriftsmængde
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Standardtilslutning
Protokoller til netværksudskrivning
Protokoller til netværksstyring
PAPIRHÅNDTERING
Papirkassette (standard/maks.)
Papirstørrelse

Epson Micro Piezo Drop-On-Demand inkjetteknologi
Op til 4800 × 1200 dpi
Op til 16 sider pr. minut/11 sider pr. minut9
Op til 26 sider pr. minut/24 sider pr. minut
Op til 20.000 sider
Hi-Speed USB, Ethernet
Kun WP-4515 DN/WP-4525DNF: USB-vært (kun til scanning til USB)
Kun WP-4525 DNF: Fax RJ-11
TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour
(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC

Automatisk dobbeltsidet udskrivning
Papirvægt
Udbakke
Ekstraudstyr til papirhåndtering

330 ark (80 ark ASF på bagsiden + forreste papirkassette til 250 ark)/580 ark
A4, A5, A6, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, Letter, Legal, Half Letter,
13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 16:9 bredformat, 100 × 148 mm, konvolutter: #10, DL, C6,
C4, brugerdefineret: 89 til 215,9 mm bredde og 127 til 1.117 mm længde
Ja
64–256 g/m²
150 ark
Forreste papirkassette til 250 ark

SCANNING OG KOPIERING
(WP-4515 DN/WP-4525DNF)
Scanningsteknologi
Scanningsområde/dokumentstørrelse
Scanningsopløsning
Scanningshastighed sort-hvid/farver
Scan-til-funktion
Kopieringsopløsning
Zoom

CIS – Flatbed og duplex ADF (ikke inkluderet på WP-4515 DN)
Op til 216 × 297 mm
Optisk opløsning: 1200 × 1200 dpi, udgangsopløsning: Op til 1200 × 2400 dpi
Op til 1,4 msek./linje/op til 4,0 msek./linje
Scan til USB-hukommelse, scan til pc, scan til pdf, scan til e-mail, scan til pc (WSD)
Op til 1200 × 600 dpi
25–400 %, automatisk tilpasningsfunktion

FAX
(WP-4525 DNF)
Faxtype
Pc-fax
Faxhastighed/overførselshastighed
Opløsning
Indstilling til fejlkorrektion
Gruppeopkald/automatisk genopkald/
hurtigopkald maks.

Ja
Op til 30 sider

STRØMFORBRUG
Udskrivning/klar/dvale/slukket

22 watt/7 watt/2,4 watt/0,3 watt eller mindre
    × 420
    ×    
WP-4015 DN: 460
284     
mm /WP-4515 DN: 460 × 420 × 299 mm/
WP-4525 DNF: 460 × 420 × 341 mm

VÆGT

     kg
  /WP-4515 DN: 12,6
     kg
  /WP-4525 DNF: 13,8 kg
WP-4015 DN: 10,9

Understøttelse af Mac
Elektriske standarder

Vekselstrøm 100–240 V/50–60 Hz
6,2 B/48 dB(A) eller mindre
10–35°C
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows XP SP1 eller højere
(32-bit), Windows XP Professional ×64 Edition, Windows Server 2008 R28, Windows
Server 20088, Windows Server 20038
Mac OS 10.4.11 eller nyere
ENERGY STAR-godkendt

ANDRE FUNKTIONER
Processor
Hukommelse
PCL-emuleringer
LCD-skærm (TFT-farve)

333 MHz
WP-4015 DN: 64 MB, WP-4515 DN/WP-4525 DNF: 128 MB
GDI
WP-4515 DN/WP-4525DNF: 2,5"

GARANTI standard/ekstra

1 års on-site/3 års on-site

 ammenligning lavet med de 10 bedste A4-farvelaserprintere og multifunktionsprintere, der er solgt i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien
S
og Storbritannien i 4. kvartal 2010 som fulgt af IDC. Pris pr. side er beregnet efter producentens officielle listepriser for tonerpatroner og
offentliggjorte ydelser i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien i december 2010
2
	Sammenligning lavet med de 10 mest solgte A4 farvelaserprintere og MFP'er i EMEA i 1. kvartal 2011 som fulgt af IDC. Sammenligning
af udskriftshastighed baseret på gennemsnit FSOT i henhold til testproceduren ISO/IEC 24734. Se www.epson.dk for information og
understøttende fakta.
3
I sammenligning med HP OfficeJet Pro 8500A
4
	Sammenligningen er foretaget med de ti mest solgte A4-farvelaserprintere og multifunktionsprintere i Frankrig, Tyskland, Italien,
Spanien og Storbritannien i 1. kvartal 2011 rapporteret af IDC – strømforbruget er beregnet på baggrund af producenternes udgivne
data for udskrifts-/gennemsnitstilstand i juli 2011
5
	I overensstemmelse med ISO/IEEE 24711/24712.
6
	Understøtter følgende sprog: Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk og hollandsk. Kræver forbindelse til internettet.
Direkte trådløs forbindelse er ikke mulig. Yderligere oplysninger om bl.a. understøttede enheder finder du på www.epson.dk
7
	Nogle eller alle faxprodukter er måske ikke tilgængelige i visse lande.
8
	Kun udskrivning understøttes af Windows Server OS. Scanning og medfølgende programmer understøttes ikke.
9
	Fastlagt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734, viser gennemsnittet af ESAT fra test af enkelt- og tosidet standardudskrivning
i kontorkategorien. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.dk
1
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C11CB27301

• WP-4515 DN7
(duplex og netværk)

C11CB34301

• WP-4525 DNF7
(duplex, netværk og fax)

C11CB28301

HVAD ER DER I KASSEN
• Printer
• Strømkabel
• Software-CD
• Instruktions- og informationsark
• Garanti
• Første blækpatroner

HVIS DU VIL OPNÅ DE BEDSTE
RESULTATER, SKAL DU ALTID
BRUGE ORIGINAL BLÆK FRA
EPSON

(3.400 sider )
• T7011
(3.400 sider )
• T7012
T7013
sider )
• T7014 (3.400
(3.400
sider )
•
5

5
5

MÅL

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

• WP-4015 DN
(duplex og netværk)

Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Overførsel/modtagelse
Op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Standard (200 × 100), fin (200 × 200), foto (200 × 200 med fejlspredning)
CCITU/ITU Group3-fax med indstilling til fejlkorrektion
Ja/ja/hurtigopkald på fax, maks.

ADF (WP-4525 DNF)
Duplex
Maks. antal sider

GENERELT
Spænding/frekvens
Støjniveau/tryk
Driftstemperatur
Understøttelse af Windows

BESTILLINGSKODER TIL
PRODUKTMODELLER

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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(2.400 sider )
• T7021
T7022
sider )
• T7023 (2.000
sider )
• T7024 (2.000
• (2.000 sider )
5
5
5
5

(1.200 sider )
• T7031
(800 sider )
• T7032
(800 sider )
• T7033
• T7034 (800 sider )
5

5
5
5

Vedligeholdelsesboks
C13T671000
50.000 sider5

