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תכונות עיקריות

תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת 

3מיכל דיו

ידידותיות לסביבה
צריכה עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר 

5צבעוניות מתחרות

חיסכון בכסף
 (CPP) חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף

1בהשוואה לדגמי לייזר דומים

חיסכון בזמן
הדפסה, סריקה, צילום ופקס דו-צדדיים בצורה 

אוטומטית
בנויה לעסקים

 Epson תוספת פונקציונליות באמצעות כלים דוגמת
Open Platform

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את 
הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מכשיר רב-תכליתי לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד 
לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל 

פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר 
האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף
. המכשיר 1ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים

שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות 
להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות 

מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים .

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש
המכשיר מספק את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 
שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות, וכולל סריקת את הצבע המהירה 

. הדפס עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 בצבע 2ביותר של 24 עמודים בשנייה בפלח סריקה זה
. קיבולת נייר 3מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה

.4סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה

הפחתת ההשפעה על הסביבה
תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה 

.5לדגמי לייזר דומים

בנויה לעסקים
מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול 
המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטית. וכאשר 

 Epson .לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, ההפעלה אינטואיטיבית ופשוטה
Open Platform ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול 

.Epson של Print365 זמין דרך שירותי הדפסה מנוהלים .PaperCut ההדפסה
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נתוניתפוקתדיו

T9461 T9454 T9444

10.000 
עמודים*

5.000 
עמודים*

3.000 
עמודים*

5.000 
עמודים*

3.000 
עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. 

www.epson.eu/pageyield לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

מפרט המוצר

טכניקה
™PrecisionCore ראש הדפסה שיטת הדפסה

800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע תצורת הזרקה
3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology גודל טיפות מינימלי

DURABrite™ Ultra טכנולוגיית דיו
קבוצת עבודה בינונית תפוקה

הדפסה, סריקה, העתק, פקס רב תכליתי

הדפסה
חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה זמן עד לעמוד ראשון

Colour 24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה  ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה
(A3)

15 A4 Pages/min 15 ,בשחור A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 
24734

34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) מהירות הדפסה מקסימלית
4.800 x 1.200 DPI רזולוציית הדפסה
45.000 דפים בחודש

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.

כמות הדפסה

250 - 2.500 דפים בחודש Recommended Duty Cycle
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

סריקה
 ;( dpi, ADF 200 ,צבע, חד-צדדית ) עמודים לדקה dpi, ADF ); 24 200 ,24 עמודים לדקה ( שחור-לבן, חד-צדדית

 dpi, ADF ); 5 200 ,עמודים לדקה ( צבע, דו-צדדית dpi, ADF ); 8 200 ,8 עמודים לדקה ( שחור-לבן, דו-צדדית
דפים/שנייה ( שחור-לבן, dpi 200, סורק שטוח ); 5 דפים/שנייה ( צבע, dpi 200, סורק שטוח );

מהירות סריקה

1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) רזולוציית סריקה
1.200 DPI (אופקי x אנכי) Optical Resolution (ADF)

סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro), דיסק-און-קי 
USB

שילוב מסמכים מתקדם

JPEG, TIFF, PDF תבניות פלט
Contact image sensor (CIS) סוג הסורק

פקס
Walk-up black and white and colour fax capability Type of fax

עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף מהירות שידור פקס
CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode Error correction mode

200 names and numbers Fax speed dials (max)
(6MB (ITU-T No. 1 chart/עד 550 דפים Page memory

Broadcast Fax ,שיגור מושהה ,Address Book ,משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, פקס לתיקייה תכונות פקס

העתק
ipm Colour 22 עד ,ipm Black 22 עד

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
מהירות העתקה (צילום)

600 x 1200 (dpi) רזולוציית צילום
25 % - 400 % הקטנה/הגדלה

999 מספר העתקים מקסימלי
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מה בקופסה

מחסניות דיו נפרדות
כבל חשמלי

(CD) התקן ותכנית עזרה
הוראות תצוגה

(CD) הוראות שימוש

מפרט המוצר

קישוריות
LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint פרוטוקול להדפסת רשתות

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, 

SNMP 3.0, SNMP Trap

פרוטוקול לניהול רשתות

NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP פרוטוקולי סריקה ברשת
(LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with 

USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field 
Communication (NFC)

חיבורים

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) WLAN - בטיחות
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS פרוטוקולי רשת

מפרט ניירות וחיישנים
C4 (מעטפה), משפטי, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 13 9 ,מכתבX ס"מ, 

10X15 13 ,ס"מX18 ס"מ, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה) (מעטפה), מספר 10, 
הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה)

פורמט הנייר

50 עמודים הזנת מסמכים אוטומטית
64 ג'/מ² - 256 ג'/מ² משקל נייר מתאים

כן דופלקס
MP tray 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות Standard Paper input

150 גיליונות קיבולת מגש ניירות
330 גיליונות רגיל, 830 גיליונות מקסימלי קיבולת מגש הניירות

sheet paper tray-250 ,מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות Standard paper tray(s)
500-Sheet paper tray Optional paper tray(s)

830 Maximum paper input
כן נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
2 מספר תאי הנייר

RASF הזנת נייר
RASF שם נייר להזנה

A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, גלויה, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal פורמט נייר
Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 60.000 מ"מ גודל מותאם אישית

64 g/m² - 256 g/m² משקל נייר תואם
80gsm ,80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות קיבולת נייר 1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper סוג מדיה

C1 הזנת נייר
C1 שם נייר להזנה

A4, A5, A6, Letter פורמט נייר
Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ גודל מותאם אישית

64 g/m² - 160 g/m² משקל נייר תואם
80gsm ,250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות קיבולת נייר 1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead סוג מדיה

C2 הזנת נייר
C2 שם נייר להזנה

A4, Letter פורמט נייר
Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ גודל מותאם אישית

64 g/m² - 160 g/m² משקל נייר תואם
80gsm ,500 גיליונות נייר רגיל קיבולת נייר 1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead סוג מדיה

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDדו-צדדית}
דו-צדדית שם נייר להזנה

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive פורמט נייר
Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ גודל מותאם אישית

64 g/m² - 160 g/m² משקל נייר תואם
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead סוג מדיה
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כללי
25 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 ואט (sleep mode), 12 ואט מוכן, 0,2 ואט 

TEC 0,21 kWh/week ,(כיבוי)
צריכת אנרגיה

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Supply Voltage
425 x 535 x 357 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות

18,7 ק"ג משקל
Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, 

Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 
10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 

(32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 
 Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional ,ואילך

x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2

מערכות הפעלה תואמות

Epson Document Capture Pro (Windows only) תוכנה כלולה
(B (A 6,6 :פעולה תפוקת גל
(dB (A 54 :פעולה לחץ גל

Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-
to-Cloud, Facebook print)

Mobile and Cloud printing 
services

(dB (A 54 :פעולה עצמת רעשים
220V, 240V אספקת חשמל

תכונות נוספות
USB -סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ ,Direct Print ,מסך מגע תכונות

סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ LC תצוגת
ADF העתקה דו-צדדית (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, 

Thick Media תמיכה
עיבוד מדיה

פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד 
(PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), מצב גישה למנהל מערכת

פונקציות אבטחה

פונקציות נוספות
PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 העתקות

אחר
12 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

חומרים מתכלים

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

10.000 עמודים C13T946140 WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black
C13T671600 Maintenance box
C13S041256 Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Sheets
C13S041342 Archival Matte Paper - A4 - 50 Sheets
C13S042538 Photo Paper Glossy - A4 - 20 גיליונות
C13S042539 Photo Paper Glossy - A4 - 50 גיליונות
C13S400059 Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG02401 SKU

8715946634098 בר-קוד

אינדונזיה ארץ מוצא

1.  ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות
ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו- 30
דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017.
נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא

התמחור הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (ביורו כפי שנמסר על-ידי
GAP). הערכים של Epson מבוססים על RRP של חבילות דיו מסוג XXL

(תפוקה של 5,000 דפים לפי IEEE/ISO 24711/24712). תמחור דגמי
המתחרים היו מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.

2.  ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות
ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו- 30
דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר

.BLI -2017. הנתונים נלקחו מ
3.  תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות

המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת
www.epson.eu/pageyield. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר

הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות
הדפסה של 1 ו- 30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12

.BLI -חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ
4.  ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות

ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו- 30
דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר

.BLI -2017. הנתונים נלקחו מ
5.  ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות

ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו- 30
דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017.

.BLI -הנתונים נלקחו מ
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או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-3761335 
www.epson.co.il


