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WorkForce WF-7015 er Epsons første netværksprinter i A3+,
udviklet til både små virksomheder og hjemmekontorer. Printeren
hjælper dem med at få mest muligt ud af begrænsede ressourcer
og stiller virksomheden i det bedst mulige lys.
Printeren er ideel til brugere som grafiske designere, arkitekter og ingeniører, som
har behov for at udskrive farvedokumenter i høj kvalitet i størrelser op til A3+ samt
tosidede A4-dokumenter. Den repræsenterer det bedste miks af overkommelig
pris, pålidelighed og hastighed.
Udskrifter leveres hurtigt og effektivt ved hastigheder på op til 34 sider pr.
minut i kladdetilstand2 og op til 15 sort/hvid- og 8,2 farvesider pr. minut1 for
professionelle dokumenter. Krævende kontorer kan reducere papirforbruget med
op til 50 % med superhurtig, A4 tosidet udskrivning på op til 7,7 sider i sort-hvid
og 5,2 sider i farve pr. minut1. Printeren er yderligere forbedret med en dobbelt
papirbakke med høj kapacitet, der indeholder op til 250 ark, så der ikke skal
ilægges papir så ofte. Det betyder, at der kan ilægges både A3- og A4-papir,
hvilket sparer tid og giver dig mediefleksibilitet.
Flere brugere kan dele disse fordele, da Ethernet- og Wi-Fi-tilslutning fås som
standard med optimeret trådløs sikkerhed med WPA2-kryptering.
Samtidig med at de fremstiller tekst i professionel kvalitet med levende farver,
giver den økonomiske WF-7015 besparelser på op til 50 % i prisen pr. side3 og
op til 80 % lavere energiforbrug5 sammenlignet med konkurrerende lasere, der
yderligere reducerer omkostninger og miljøpåvirkning.

NØGLEFUNKTIONER
•U
 dskrivning i A3+ og tosidet udskrivning i
A4-format
• Op til 50 % lavere pris pr. side end for
konkurrerende laserprintere3
• Hurtig udskrivning i professionel kvalitet
med op til 15 sider pr. minut i sort-hvid og
op til 8,2 sider pr. minut i farver1/34 sider
pr. minut i kladdetilstand2
• Udskriv op til 1.000 sider4 med Epsons
individuelle XL Stag-blæk
• To frontbetjente papirbakker med plads
til 250 ark
• Del imellem flere brugere med Etherneteller Wi-Fi-tilslutning
• Nem Wi-Fi-opsætning med optimeret
trådløs sikkerhed med WPA2-kryptering
HVIS DU VIL OPNÅ DE BEDSTE
RESULTATER, SKAL DU ALTID BRUGE
ORIGINAL BLÆK OG PAPIR FRA EPSON
Med Epson DURABrite Ultra-blæk er du
garanteret perfekt og langtidsholdbar kvalitet fra
Epson til enhver udskrivningsopgave på kontoret
på et bredt udvalg af medier.
• Tekstdokumenter og levende farver i
professionel kvalitet
• Hurtigtørrende udskrifter, som er vandfaste,
udtværingsfrie, lysægte og modstandsdygtige
over for highlightere
• Harpiksbelagt pigmentteknologi til perfekt
udskrivning på et bredt udvalg af medier

Epson WorkForce WF-7015
PRODUKTSPECIFIKATIONER
UDSKRIVNINGSTEKNOLOGI
Udskrivningsmetode
Dysekonfiguration
Dråbestørrelse
Blæksystem
UDSKRIFTSOPLØSNING

HVAD ER DER I KASSEN

Inkjetprinter med fire farver, Epson Micro Piezo-printhoved
384 sorte dyser/128 dyser for hver farve (cyan, magenta, gul)
2 pl (minimum) med Variable-sized Droplet-teknologi
Epson DURABrite Ultra-blæk
Op til 5760 × 1440 optimerede dpi på egnede medier med RPM
(Resolution Performance Management)

UDSKRIVNINGSHASTIGHED
Dokumenter, A4 (sort-hvid/farver)
A4-dokument i
professionel kvalitet
Tosidet A4 i professionel kvalitet

Sort-hvid med op til 7,7 sider pr. minut1, op til 5,2 sider pr. minut i farve1 (ISO/IEC 24734)

TILSLUTNINGSMULIGHEDER
USB
Wi-Fi
Ethernet

Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikationen
Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
Kabelbaseret LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)

TRÅDLØS SIKKERHED
PAPIRHÅNDTERING
Kapacitet
Mediestørrelse
Udskriftsmargen
Duplex
BLÆKPATRONER
Stag-serien
Apple-serien
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER
Strømforbrug

Op til 34 sider pr. minut2
Sort-hvid med op til 15 sider pr. minut1, op til 8,2 sider pr. minut i farve1 (ISO/IEC 24734)

Op til 500 ark almindeligt papir i A4-format (75 g/m2)
A3+, A3, A4, Letter, Legal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 9 × 13 cm,
A5, A6, B5, 16:9 bredformat, konvolutter: Nr. 10, DL, C4, C6
0 mm top, venstre, højre og bund vha. brugerdefinerede indstillinger i printerdriveren6
Ja (kun op til A4)
Magenta
T1303
T1293

Gul
T1304
T1294

Spænding

20 watt (stand-alone-udskrivning, ISO/IEC 24712-mønster)
3,7 watt (dvaletilstand)
ENERGY STAR-godkendt printer
240 V

OPERATIVSYSTEMER

Windows XP/XP-x64/Vista/7/Server 2008 R2/2008/2003, Mac OS 10.4.11 eller nyere

GENERELT
Mål (B × D × H)
Vægt
Støjniveau

558 × 414 × 264 mm
12,3 kg
5 B(A), 36 dB(A) (med Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-tilstand)

SOFTWARE

Epson Easy Photo Print, Epson NetEasy-opsætning

GARANTI

1 års on-site-garanti. Valgfri forlængelse til tre år, hvor dette er tilgængeligt

 astlagt i overensstemmelse med ISO/IEC 2734, viser gennemsnittet af ESAT fra test af enkelt- og tosidet standardudskrivning i
F
kontorkategorien. Yderligere oplysninger findes på www.epson.eu/testing
Yderligere oplysninger findes på www.epson.eu/testing
3
Sammenligning lavet med de 10 bedste A4-farvelaserprintere og multifunktionsprintere, der er solgt i Frankrig, Tyskland, Italien,
Spanien og Storbritannien i 4. kvartal 2010 som fulgt af IDC. Omkostning pr. side er beregnet efter producentens officielle listepriser for
tonerpatroner og offentliggjorte ydelser i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien i december 2010.
4
Omtrentlig sidekapacitet baseret på ISO/IEC 24711 og 24712. Yderligere oplysninger findes på www.epson.eu/testing
5
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.
6
	Ellers 3 mm top, venstre, højre og bund
1
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Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

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

ORIGINALE BLÆKPATRONER
T1301
T1302
T1303
T1304
T1306

WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – kompatibel med WPA2
WPA – PSK (AES) – kompatibel med WPA2

Fire separate blækpatroner
Sort
Cyan
T1301
T1302
T1291
T1292

• Epson WorkForce WF-7015
• Fire separate blækpatroner
• Software-cd
• Grundlæggende brugervejledning
• Guiden "Start her"
• Garantidokument
• Strømkabel

T1291
T1292
T1293
T1294
		 T1295

OPLYSNINGER OM LOGISTIK
• SKU-kode
	
C11CB59302
• Stregkode
8715946483955

• Kassens mål
	
700 × 497 × 376 mm
• Kassens vægt
	
15 kg
• Mængde pr. palle
	
10
• Oprindelsesland
Indonesien

