DATASHEET / BROCHURE

Enterprise WorkForce
D4TWF WF-C17590

  A3,לדוגל הביבסל תיתודידיו תיתקלחמ ,תיתילכת-בר תיקסע עבצ תספדמ הקיפמה
 75ipm.דע לש תוהובג תוריהמב ההובג תוכיאב םיכמסמ
  WorkForce.םגדמ תיקסע ויד תקרזה תספדמב הכומנ היגרנא תכירצל םיריהמ םיעוציב ןיב בוליש
 ,ההובג תלוביקב הספדה תודובעל תדעוימה ,וז הביבסל תיתודידיו תיתילכת-בר תיקסע תספדמ
 75ipm.דע לש דואמ תוהובג תויוריהמו הלועמ הספדה תוכיא קפסל תלגוסמ
ההובג תוריהמ
 דע לשהלועמ הנומת תוכיאמ יבקע ןפואב תונהיל םינמזומ םתא .תוהובג תויוריהמב הלועמ תוכיא ולג
 (ipm).הקדל תונומת  75דע תידדצ-ודו תידדצ-דח הספדה תויוריהממו 600 x 2400dpi,
הביבסב העיגפה םוצמצ
.רזייל תוספדמל האוושהב היגרנא תוחפ  88%דע תכרוצ  WorkForce Enterpriseתוספדמה תרדס1

  WorkForceתספדמ,טושפה הלועפה ןונגנמו םילכתמ םירמוח לש הכומנה הכירצה לשב .
 תא תמצמצמ איה ךכבו ,םילכתמה םירמוחה תכירצב ןהו היגרנאב ןה ינוכסח ןורתפ איה Enterprise
 תונויליג  5,350לש ההובג ריינ תלוביקמ תונהיל ולכות .הביבסה לע הספדהה תלועפל שיש העפשהה
וידה יולימ תא שדחל ילבמ עבצ םידומע ףלא  50וא רוחשב םידומע ףלא  100דע סיפדהלו.2
תורשפ אלל תוכיא
 לש בולישה .תוכיאה לע רשפתהל ילבמ םכיתוקופת תא לידגהל ולכות וז תיתילכת-בר תספדמל תודוה
 ריינ תנזה ןונגנמ לשו ילזונ ויד לש  Epson,תיבמ  PrecisionCore Lineheadוידה תקרזה תייגולונכט
.תוחטבהב תדמועה תספדמ םכל חיטבמ ליעי
הדובעה תמירז תא רפשמ םדקתמה בולישה
 -Followו תואנובשח תונורתפ דעו קחורמ לוהינמ – הנכות תונורתפ לש בחר ןווגמבש ןורתיה תא ולצנ
.תוליעיה תרבגהו תוקופתה רופיש ךרוצל תמייקה -ITה תיתשתב בולישל םינתינ הלא Me.

תוירקיע תונוכת
הריהמ
ההובג תוריהמב הלופכ הקירסו  75ipmדע
ההובג תונימא
 התבשה םהבש םידרשמל ותוטשפב יטנגלא ןונגנמ
ןובשחב האב הניא טושפ הדובעמ
ההובג תלוביק
 ידומע ףלא  50וא רוחש ידומע ףלא  100דע וסיפדה
וידה יולימ תא שדחל ילבמ עבצ
הביבסה תוכיאב העיגפ תעינמ
 תוספדמל האוושהב היגרנא תוחפ  88%דע וכרצ
רזייל1
םיקסעל יונב
הנכות תונורתפ לש בחר ןווגמבש ןורתיה תא ולצנ

רצומה טרפמ
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הקינכט
PrecisionCore™ Micro TFP printhead

הספדה תטיש

8.676 רוחש הקרזה תויפ, 8.676 עבצל הקרזה תויפ

הקרזה תרוצת

3,5 ???

ילמינימ תופיט לדוג

DURABrite™ Pro

ויד תייגולונכט

הקלחמ

הקופת

הספדה, הקירס, קתעה, סקפ

יתילכת בר

דח- יעבצ6 היינש, Colour 6 היינש

ןושאר דומעל דע ןמז

75 םיפד/רוחשב הקד, 75 םיפד/ הקדColour

 הספדה תוריהמISO/IEC 24734

הספדה

75 A4 pages/min רוחשב, 75 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 
24734
41,2 םיפד/רוחשב הקד, 41,2 םיפד/ הקדColour Printing Speed ISO/IEC 24734 
(A3)
25,4 A4 pages/min רוחשב, 25,4 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 
24734 (A3)
75 םיפד/)ליגר ריינ( רוחשב הקד, 75 םיפד/ הקדColour ()ליגר ריינ

תילמיסקמ הספדה תוריהמ

600 x 2.400 DPI

הספדה תייצולוזר

400.000 שדוחב םיפד

הספדה תומכ

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the 
printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
8.000 - 100.000 שדוחב םיפד

Recommended Duty Cycle

Black, Cyan, Yellow, Magenta

םיעבצ

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 
הקירס
60 רוחש ( הקדל םידומע-ןבל, דח-תידדצ, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 

הקירס תוריהמ

110 רוחש ( הקדל םידומע-ןבל, וד-תידדצ, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 
60 עבצ ( הקדל םידומע, דח-תידדצ, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 
עבצ ( הקדל םידומע, וד-תידדצ, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 
עבצ ( הקדל םידומע, דח-תידדצ, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 
עבצ ( הקדל םידומע, וד-תידדצ, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
600 DPI x 1.200 DPI ( יקפואx )יכנא

הקירס תייצולוזר

600 DPI x 600 DPI ( יקפואx )יכנא

Optical Resolution (ADF)

ל"אודל הקירס, ל הקירס-FTP, ל הקירס- USB, ( בשחמEpson Document Capture Pro), קסיד-ןוא- יקUSB

םדקתמ םיכמסמ בוליש

JPEG, TIFF, PDF

טלפ תוינבת

Contact image sensor (CIS)

קרוסה גוס

Walk-up black and white and colour fax capability

Type of fax

סקפ
 דע33.6kbps / כ-3 ףדל תוינש

סקפ רודיש תוריהמ

CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Error correction mode

2.000 names and numbers

Fax speed dials (max)

 דע550 םיפד/6MB (ITU-T No. 1 chart)

Page memory

Auto Redial, Address Book, ההשומ רוגיש, Broadcast Fax

סקפ תונוכת

רצומה טרפמ
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קתעה
)םוליצ( הקתעה תוריהמ

 75 ipm Colourדע  75 ipm Black,דע
)*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735

) (dpiםוליצ תייצולוזר

600 x 1200

הלדגה/הנטקה

25 % - 400 %

ילמיסקמ םיקתעה רפסמ

9.999

ילמיסקמ לדוג

A3

תותשר תספדהל לוקוטורפ

LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, WSD-Print

תותשר לוהינל לוקוטורפ

 SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP,

תוירושיק

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
תשרב הקירס ילוקוטורפ

WSD-Scan, FTP

םירוביח

 , Ethernet Interface Gigabit Ethernetקשממ  (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernetקשממ 10 Base-T,
 (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1
) A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFCגוס  A, USB 2.0גוס

תשר ילוקוטורפ

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

םינשייחו תוריינ טרפמ
ריינה טמרופ

 ),הפטעמ( ), DLהפטעמ( ), C6הפטעמ( ), C5הפטעמ( , A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4היולג A3, A4,
תישיא הרדגה ),הפטעמ(  10רפסמ , HLT,יטפשמ ,בתכמ Executive,

תיטמוטוא םיכמסמ תנזה

םידומע 150

םיאתמ ריינ לקשמ

²מ'/ג ² - 350מ'/ג 60

סקלפוד

)ליגר ריינ  (A4/A3,ןכ

Standard Paper input

 paper trayתונויליג  MP tray, 550תונויליג , 150ליגר תונויליג 2.350

תוריינ שגמ תלוביק

תונויליג 550

Maximum paper input

5.350

ריינה יאת רפסמ

4

 RASFריינ תנזה
הנזהל ריינ םש

RASF

ריינ טמרופ

 ), Letter, 20 xהפטעמ( ), DLהפטעמ( ), C6הפטעמ( ), C5הפטעמ( 25 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4
שמתשמה ידי-לע רדגומ cm, HLT,

תישיא םאתומ לדוג

מ"מ  to Max 127x 1.200מ"מ Min 55x 330

םאות ריינ לקשמ

60 g/m² - 350 g/m²

 1ריינ תלוביק

150 80gsm

הנזהל ריינ םש

C1

 C1ריינ תנזה
ריינ טמרופ

A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive

תישיא םאתומ לדוג

מ"מ  to Max 182x 432מ"מ Min 140x 297

םאות ריינ לקשמ

60 g/m² - 160 g/m²

 1ריינ תלוביק

550 80gsm

}{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4
הנזהל ריינ םש

C2-C4

ריינ טמרופ

A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT

תישיא םאתומ לדוג

מ"מ  to Max 182x 432מ"מ Min 140x 297

םאות ריינ לקשמ

60 g/m² - 160 g/m²

 1ריינ תלוביק

550 80gsm

 LCTריינ תנזה
הנזהל ריינ םש

הספוקב המ

LCT

ריינ טמרופ

A4, Letter

םאות ריינ לקשמ

60 g/m² - 160 g/m²

 1ריינ תלוביק

3.000 80gsm

}תידדצ-וד{SPECGROUPNAMEPAPERFEED
הנזהל ריינ םש

תידדצ-וד

םאות ריינ לקשמ

60 g/m² - 160 g/m²

עדימ ןויליג
ילמשח לבכ
User guide
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יללכ
170 ( טאוstandalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,4 ( טאוsleep mode), 77 ןכומ טאו, 0,4  טאו

היגרנא תכירצ

()יוביכ, TEC 0,9 kWh/week
674 x 757 x 1.231 הבוג מ"מXקמועXבחור

תודימ

179 ג"ק

לקשמ

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 

תומאות הלעפה תוכרעמ

10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 ךליאו, Windows Server 2003 R2, Windows XP 
Professional x64 Edition
הלועפ: 7,5 B (A)

לג תקופת

הלועפ: 59 dB (A)

לג ץחל

220V, 240V

למשח תקפסא
תופסונ תונוכת

עגמ ךסמ

תונוכת

גוס: עבצ, עגמ ךסמ, הנומתה ןוסכלא: 22,7 מ"ס

 תגוצתLC

וד הספדה-( תידדצA4/A3, )ליגר ריינ

הידמ דוביע

 םע תלבגומ השיג תייצקנופEpson Web Config,  תחטבואמו היוסח הספדה-  דוק תועצמאב הספדה רורחש

החטבא תויצקנופ

(PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), תכרעמ להנמל השיג בצמ
תופסונ תויצקנופ
PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

תוקתעה

םילכתמ םירמוח
C13T887100
C13T887200
C13T887300
C13T887400
C13T671300
C13S210061

WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge
WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge
WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge
WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge
Maintenance box
Staples

םידומע 50.000
םידומע 50.000
םידומע 50.000
םידומע 50.000

WF-C17590 Enterprise WorkForce
D4TWF
וידתקופתינותנ
T8874
*םידומע 50.000

OPTIONAL ACCESSORIES

*םידומע 50.000

4000-Sheet Stapler / Stacker unit
C12C933261
Optional Bridge Unit
C12C933081
3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
Cassette Lock
C12C933231

 הקופתה  ISO/IEC 24711/24712.לע תססובמ םיפדה תקופת תכרעה *
 .שומישה יאנתלו תוספדומה תונומתל םאתהב תונתשהל היושע לעופב
 www.epson.eu/pageyieldתבותכב רקב ףסונ עדימ תלבקל

יטסיגול עדימ
SKU

C11CH01401

דוק-רב

8715946650166


  2םינובה בוחר
  52522ןג תמר


Epson

לארשי ןוספא

:טנרטניאב הכימת

epsonsupport4@ag-m.co.il

”: 03-3761335םח וק“ ןופלט רפסמ
www.epson.co.il


תרבחל םיכייש םימושר רחסמ ינמיסו םיירחסמ םינמיס .Seiko Epson Corporationהמאתהב םהילעבל וא
.שארמ העדוה אלל תונתשהל םייושע םירצומה יטרפ

תמועל  2017,ראורבפ דע םיישדוח ךלהמב  BLI,ידי-לע קדבנש יפכ  1.
רקב ,ףסונ עדימל  Epson.ידי-לע ורחבנש ,םירחתמ םירישכמ לש רחבמ
 www.epson.eu/inkjetsavingתבותכב
יתש תועצמאב הגשוה ןבל-רוחשב םידומע  100,000לש הקופת .2  2.
.הלעפהה ךרוצל תושרדנ תוינסחמה יתש .א"כ  50,000לש ויד תוינסחמ

