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Vysoce výkonná černobílá laserová tiskárna formátu A4 pro malé až 
střední pracovní skupiny, jež nabízí možnosti připojení k síti pro 
snadnou integraci do kanceláře.

Tato rychlá a flexibilní tiskárna tiskne ve vysoké kvalitě a představuje ideální volbu pro 
zaneprázdněné pracovní skupiny, které požadují nízké náklady na tisk. Díky možnosti 
připojení přes rozhraní Gigabit Ethernet a emulacím PCL6 a PostScript 3 výrazně 
usnadňuje integraci ve firmě. Zárukou jejího nenákladného tisku jsou rovněž balení 
toneru s vysokou výtěžností.

Udržte si vysokou produktivitu a zbavte zaměstnance komplikací
Rychlost až 40 str./min. a vytištění první strany za méně než 6,4 sekundy1 znamenají, 
že se na tuto tiskárnu můžete spolehnout i při tisku v rozlišení 1 200 × 1 200 dpi. 
Integrované rozhraní Gigabit Ethernet vám umožní snadné sdílení v pracovních 
skupinách. Tiskárna je navíc natolik všestranná, že podporuje formáty A4, A5 a A6, 
hlavičkový papír, obálky, průhledné fólie a pohlednice.

Vysoká odolnost
Vyznačuje se měsíčním pracovním cyklem až 50 000 stran2, což firmám přináší jistotu, 
že pořízení tiskáren Epson této řady je rozumnou investicí.

Snadná obsluha
Velká maximální kapacita na papír (až 850 listů) a výtěžnost toneru (až 13 300 stránek3
) znamenají méně časté doplňování spotřebního materiálu. K otevření zařízení stačí 
stisknutí tlačítka a výměna toneru je naprosto intuitivní, takže svým zaměstnancům 
ušetříte čas.

Pokročilé možnosti připojení, integrace a zabezpečení
Díky malým rozměrům se toto zařízení snadno vejde do kanceláře pracovní skupiny i 
na stůl. Emulace tiskáren PDL (včetně emulací PCL6, PostScript 3 a PDF 1.7) 
společně s pokročilou podporou protokolu IPv6 a rozhraní Gigabit Ethernet činí tuto 
tiskárnu ideální volbou pro firemní prostředí. Pokročilá podpora zabezpečení IPSec a 
SSL pomáhá zvyšovat bezpečnost tisku citlivých materiálů. Kompatibilita s aplikací 
Email Print for Enterprise umožňuje bezpečný tisk důvěrných úloh4.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Rychlý tisk
Rychlost tisku dle normy ISO až 40 str./min.1
Spolehlivý provoz
Pracovní cyklus 50 000 stran2

Vysoká výtěžnost toneru
Tisk až 13 300 stran3

Emulace tiskáren PDL
Včetně emulací PCL6, PostScript 3 a PDF 
1.7
Podpora pracovních skupin
Díky malým rozměrům se toto zařízení 
snadno vejde i na stůl.



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Tiskové rozlišení 1.200 x 1.200 dpi

TISK
Rychlost tisku 40 Str./min. černobíle jednostranně, 20 Str./min. černobíle oboustranně
Čas do vytištění první stránky Černobíle 6 s
Zahřívací doba 15 s
Max. objem tisku 50.000 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.

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Rozhraní Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0 typu B
Protokoly pro síťový tisk LPR, FTP, IPP, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokoly pro síťovou správu HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, 

SNMP 1.0, SNMP 3.0

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), LT, HLT, LGL, GLT, 

GLG, EXE, F4
Duplexní tisk Yes
Kapacita výstupního zásobníku 250 Listy
Kapacita zásobníku papíru 600 Listy Standardní, 850 Listy max.
Počet zásobníků papíru 2 Zásobníky
Vhodná gramáž papíru 60 g/m² - 220 g/m²

OBECNÉ INFORMACE
Napájení AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 375 x 393 x 385 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 16,9 kg
Teplota Provoz 10° C - 32,5° C
vlhkost vzduchu Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 80%
Bezpečnostní normy IEC60950-1, IEC60825-1
Norma EMI EN61000-3-2, EN61000-3-3

DALŠÍ FUNKCE
Rychlost procesoru 750 MHz
Paměť 1024 MB součástí dodávky
Emulace PCL5c, PCL6, PDF 1.7, ESC/P2, ESC/Page, FX, I239X, PostScript 3

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců Servis u zákazníka

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CF21401BW

Čárový kód 8715946634449

Země původu Vietnam

Velikost palety 2 ks

WorkForce AL-M320DTN

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Extra High Capacity Toner Cartridge Black
C13S110078 (13.300 pages)
Standard Capacity Toner Cartridge Black
C13S110080 (2.700 pages)
High Capacity Toner Cartridge Black
C13S110079 (6.100 pages)
Maintenance Unit A (Dev/Toner)
C13S110081 (100.000 pages)
Maintenance Unit B (PCU)
C13S110082 (100.000 pages)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C932811

PROGRAM SBĚRU TONEROVÝCH 
KAZET

Tato bezplatná služba zajišťuje sběr a 
bezpečnou a ekologickou recyklaci 
použitých tonerových kazet 
společnosti Epson. Existují tři snadné 
způsoby, jak se zbavit prázdných 
tonerových kazet a aktivně se podílet 
na redukci objemu odpadu:

umístění tonerových kazet do určeného 
boxu, který bude po naplnění zlikvidován,
bezplatné vrácení poštou,
Odevzdání v expresním centru Epson. Další 
podrobnosti o programu naleznete na webu 
www.epson.com/recycle.

1.  V souladu s normou ISO/IEC 24734 představující
průměrnou hodnotu ESAT/FSOT z testu zařízení kancelářské
kategorie u jednostranného/oboustranného tisku. Další
informace najdete na webových stránkách
www.epson.eu/testing.
2.  Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na
základě výkonu tiskárny, mimo jiné rychlosti tisku stanovené
dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
3.  Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC
19752/19798. Další informace naleznete na stránkách
http://www.epson.eu/pageyield.
4.  Další informace naleznete na stránkách www.epson.cz/epe.

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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