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Kompaktní inkoustová tiskárna 4 v 1 navržená pro domácnosti a malé 
firmy, s automatickým podavačem dokumentů, velkým LCD displejem, 
připojením Wi-Fi a funkcí tisku z mobilních zařízení.

Tato stylová, kompaktní a snadno použitelná inkoustová tiskárna 4 v 1 je vybavena 
funkcí oboustranného tisku na formát A4, která snižuje množství odpadu, a využívá 
cenově dostupné samostatné inkousty, které snižují náklady. Automatický podavač 
dokumentů a velký LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm urychlují skenování, kopírování a 
faxování velkého počtu stran. Funkce Wi-Fi, Wi-Fi Direct a aplikace pro tisk z 
mobilních zařízení usnadňují tisk odkudkoliv1. Využít lze také funkci skenování do 
cloudu

Kompaktní a stylová tiskárna
Tento elegantní model zařízení 4 v 1 má kompaktní tvar, díky kterému snadno 
zapadne do každé domácí kanceláře a ušetří v ní místo. 

Jednoduché použití
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a velkému LCD displeji je ovládání funkcí 
tiskárny snadné. Automatický podavač dokumentů na 30 listů umožňuje rychle a s 
minimálním úsilím skenovat, kopírovat a faxovat velký počet stran. Funkce 
oboustranného tisku na formát A4 šetří papír a peníze. 

Cenově dostupné řešení
Čtyřbarevné inkoustové náplně 603 od společnosti Epson vytvářejí spolehlivé, živé a 
jasné výtisky s minimálními náklady. Každá barva se dodává samostatně, takže 
vyměňujete pouze barvy, které potřebujete. Náklady můžete ještě dále snížit využitím 
sady Epson XL, která umožňuje vytisknout 2,5krát více stran1.

Bezdrátové připojení
Pomocí připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete odesílat dokumenty k tisku z chytrých 
zařízení s využitím aplikace Epson iPrint2. A prostřednictvím služby Epson Email Print2
můžete dokonce přijímat soubory k tisku téměř odkudkoliv ze světa. Můžete také 
uchovat nebo sdílet dokumenty online tím, že je naskenujete přímo do cloudových 
úložišť2.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zařízení 4 v 1 s připojením Wi-Fi
Tisk, skenování, kopírování a fax
Funkce pro firmy
Automatický podavač dokumentů, dokumenty 
obchodní kvality a oboustranný tisk na formát 
A4
Snadný tisk a skenování z mobilních 
zařízení
Využijte možnost snadného tisku z chytrého 
telefonu či tabletu a skenování do cloudu1

Samostatné inkousty
Úspora nákladů díky možnosti výměny 
jednotlivých barevných inkoustů
LCD displej s úhlopříčkou 6,1 cm
Jednoduché procházení mezi funkcemi 
tiskárny



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku 4barevná inkoustová tiskárna
Min. velikost kapky 3,3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie DURABrite™ Ultra

TISK
Čas do vytištění první stránky Černobíle 10 s, Colour 16 s, According to IEEE/ISO 17629
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 10 Str./min Černobíle, 5 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku 
ISO/IEC 24734

6 A4 str./min. Černobíle, 4 A4 str./min. Colour

Max. rychlost tisku 18 Str./min Colour (obyčejný papír), 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení 5.760 x 1.440 dpi
Max. objem tisku 3.000 Stran za měsíc

Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti 
tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.

Barvy Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENŮ
Skenovací rozlišení 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ
Rychlé volby faxových čísel 
(max.)

60 jména a čísla

Paměť na stránky až 100 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce Faxování z PC, Příjem a uložení, Automatické opakování, Rychlá volba

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), B5, A6, A5, A4, Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 16 : 9, Vlastní
Automatický podavač 
dokumentů

30 Strany

Duplexní tisk Ano (A4, obyčejný papír)
Kapacita zásobníku papíru 100 Listy Standardní
Počet zásobníků papíru 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní Wi-Fi Direct, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Vysokorychlostní rozhraní USB – 

kompatibilní s USB 2.0
WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 4,2 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), 14 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,3 W 

(úsporný režim)
Rozměry výrobku 375 x 300 x 218 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 5,2 kg
Max. hladina hluku 5,9 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM

DALŠÍ VLASTNOSTI
LCD displej Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CG31402

Čárový kód 8715946665603

Země původu Indonésie

Velikost palety 4 ks

WorkForce WF-2850DWF

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
Samostatné inkoustové kazety
Záruční dokument
software (CD)
napájecí kabel
Návod k instalaci

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ 
INKOUSTU

603
603
603
603
603
603

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

Hvězdice 603 Hvězdice 
603XL

150 str.* 500 str.*

150 str.* 350 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v 
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a 
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách 
www.epson.eu/pageyield

1.  Funkce Epson iPrint a Epson Creative Print vyžadují
bezdrátové připojení a aplikace společnosti Epson pro tisk.
Aplikace Epson Email Print, Epson Remote Print Driver a
Epson scan-to-cloud vyžadují připojení k internetu. Další
informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete
na adrese www.epson.cz/connect.
2.  Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/pageyield
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Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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