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Snižte svůj dopad na životní prostředí a náklady na tisk a současně 
zvyšte produktivitu díky snížení počtu servisních zásahů a lepšímu 
zabezpečení.

Tato tiskárna pro malé pracovní skupiny je ideální pro firemní prostředí od malých 
kanceláří až po velké firmy, ve kterých se například běžně používala laserová zařízení 
a které nyní plánují omezit náklady, zvýšit produktivitu a zkrátit prostoje. Přináší rovněž 
snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení reputace v oblasti společenské 
odpovědnosti firem.

Úspora peněz
V porovnání s obdobnými laserovými modely přináší tato tiskárna minimálně 50% 
úsporu nákladů na barevný tisk1. Zařízení je určeno pro pracovní skupiny, a proto se 
vaše firma může vyhnout skrytým nákladům spojeným s centralizovaným tiskem. 
Náklady dále snížíte také díky inovativnímu systému inkoustových zásobníků, který 
redukuje potřebu časté výměny spotřebního materiálu.

Vysoká produktivita a nenáročná údržba
V porovnání se srovnatelnými laserovými modely dosahuje tiskárna nejkratšího času 
výstupu první strany (FPOT) ve svém segmentu jak u barevných (5,3 sekundy), tak u 
černobílých (4,8 sekundy) výtisků2. Vytiskne až 5 000 stran černobíle a barevně bez 
nutnosti výměny spotřebního materiálu3. Má kapacitu 330 listů papíru, což je největší 
standardní kapacita v tomto tržním segmentu4.

Snižte dopad na životní prostředí
Díky nízkému příkonu, který nijak nesnižuje maximální ostrost výstupu, můžete oproti 
podobným laserovým modelům dosáhnout nejméně 90% úspory energie5.

Určeno pro firmy
Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku a 
usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také 
podporují tisk z mobilních zařízení. A díky uživatelskému rozhraní inspirovanému 
chytrými telefony je navíc ovládání zcela intuitivní.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nejvyšší výtěžnost inkoustu v segmentu
Tisk až 5 000 stran do výměny inkoustu3

Ekologický provoz
Až o 90 % nižší spotřeba energie ve 
srovnání s konkurenčními barevnými 
laserovými tiskárnami5
Úspora peněz
V porovnání s obdobnými laserovými 
modely ušetříte minimálně 50 % nákladů na 
barevný tisk1

Úspora času
Rychlý a spolehlivý tisk s hlavou 
PrecisionCore
Určeno pro firmy
Pigmentové inkousty DuraBrite Ultra



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black C13T945140 5.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan C13T945240 5.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta C13T945340 5.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow C13T945440 5.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan C13T944240 3.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta C13T944340 3.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow C13T944440 3.000 pages
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black C13T944140 3.000 pages
Maintenance box C13T671600

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
High Cabinet for WF-5000 Series
7112284

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CG06401

Čárový kód 8715946634241

Země původu Indonésie

WorkForce Pro WF-C5210DW

OBSAH DODÁVKY

Samostatné inkoustové kazety
napájecí kabel
Ovladače a pomocné programy (CD)
Návod k instalaci
Návod k použití (CD)

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

T9441 T9454

3.000 str.* 5.000 str.*

3.000 str.* 5.000 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.  Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými
laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě
s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení
agentury IDC ve 12 měsících až do června 2017. Údaje o
nákladech na stránku pochází z informační zprávy GAP pro
srpen 2017 a jsou průměrnými cenami v Německu, Francii a
Velké Británii (s hodnotou v eurech, jak udává GAP).
Hodnoty zařízení Epson jsou založeny na doporučené
maloobchodní ceně balení inkoustu XXL (výtěžnost 5 000
stran podle normy IEEE/ISO 24711/24712). Cena u
konkurenčních modelů byla stanovena podle nejnižších
dostupných nákladů na stránku.
2.  Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými
tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí
tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12
měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.
3.  Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se může lišit v
závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách
použití. Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/pageyield.
4.  Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými
tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí
tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12
měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.
5.  Srovnání s deseti nejprodávanějšími barevnými laserovými
tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí
tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12
měsících až do června 2017. Zdroj dat: BLI.

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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