
WorkForce Enterprise 60/75ppm סדרת

 הדפסה חסכונית עם 
אחריות לסביבה
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אפשר להנות בעקביות מאיכות תמונה מעולה ומהדפסה מהירה של עד 
75 דפים לדקה. ה- WorkForce Enterprise מספקת יתרונות אקולוגיים 

שרק טכנולוגיית הדיו יכולה להציע, יחד עם אבטחה ויכולות תוכנה 
משופרות.

הודות לטכנולוגיית שיפור התמונה של Epson מתקבלת איכות תמונה מעולה, ומיכלי הדיו 
בקיבולת גבוהה מאפשרים להדפיס עד 100,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 דפים בצבע, 

ללא צורך להחליף חומרים מתכלים1. 

סדרת המדפסות רב-תכליתיות )MFPs( מהירות ועתירות תכונות אלה עשירות בפונקציונליות, 
ומסייעות לשמור על מעורבות המשתמש והוצאות התפעול ברמה נמוכה. יחידות מתקדמות 

לגימור ולקיפול מאפשרות ליצור חשבוניות ומכתבים המוכנים לעיטוף וכך מבטלות את הצורך 
במיקור חוץ לצורך דרישות הדפסה מורכבות.
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 הדפסה עוצמתית תוך 
שמירה על הסביבה

Heat-Free Technology

Micro Piezo Heat-Free Technology
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אפשרויות

יחידת גימור לחוברות

יחידת גימור להידוק

יחידת חירור

יחידת גישור

נעילת מגירה

 מגש לקיבולת נייר 
 גבוהה של 

3,000 גיליונות
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יכולת גימור משופרת

 הגדלת פרודוקטיביות באמצעות יכולות גימור מתקדמות לביצוע 
קיפול וחירור.

 WorkForce Enterprise WF-C21000 בתמונה: דגם
בתצורה מלאה עם יחידת הזנת נייר אופציונלית בקיבולת 

גבוהה, ויחידת גימור עם איסוף והידוק.
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גמישות בשימוש בדיו ובמדיה

הדגמים שלנו מציעים גמישות פנטסטית 
בסוגי המדיה. נוסף על כך, אלמנט 

 PrecisionCore הירי המיקרו-מכני של
מאפשר נוסחאות דיו צבעוניות ועמידות 

 יתר בהשוואה למערכות הזרקת דיו 
מבוססות חום.

איכות תמונה מעולה

 PrecisionCore הודות לראש ההדפסה
 Epson בטכנולוגיית הדיו של linehead

ולמנגנון היעיל להובלת נייר, אפשר ליהנות 
מאיכות תמונה מעולה, עקבית ואמינה 

עד לרזולוציה של 600x2400dpi )ברירת 
.)600x1200dpi המחדל היא

יכולת סריקה עוצמתית

מזין המסמכים האוטומטי )ADF( במעבר 
אחד של Epson מציע יכולות משופרות 

לטיפול בסוגי ניר שונים יחד עם עיצוב 
קומפקטי ועמיד ואיכות סריקה משופרת.

 Epson התאימות של תוכנת
)ERS(  Remote Services

ERS היא מערכת מבוססת ענן שלנו לניטור 
ולניהול מכשירים. המערכת מסייעת לספקי 

השירות לבצע דיאגנוסטיקה מדויקת מרחוק 
וללא צורך להתפשר על אבטחה. המערכת 

מספקת לטכנאי השירות את המידע הנדרש 
להשגת קצב תיקון מהיר יותר ולהגדיל את 

זמן הפעולה של המכשיר.

פרודוקטיביות מעולה

עם מהירות הדפסה של עד 60 או 
75 דפים לדקה )בהתאם לדגם( מדפסות 

רב-תכליתיות אמינות ואיכותיות אלה 
מגדילות את הפרודוקטיביות ומסייעות 

לשלוט בהוצאות התפעול.

פחות מעורבות של המשתמש

באמצעות מיכלי דיו בקיבולת גבוהה ניתן 
להדפיס עד 100,000 דפים בשחור או 

50,000 דפים בצבע ללא צורך בהוספת 
דיו1. כלומר, נדרש להקדיש פחות זמן 

להחלפת חומרים מתכלים, וניתן גם 
להפחית את הבזבוז והצורך במעורבות 

המשתמש.

צריכת אנרגיה נמוכה

 Micro Piezo טכנולוגיית ראש הדפסה
"הדפסה ללא חימום" של Epson אינה 

משתמשת בחום בתהליך ההדפסה וכתוצאה 
מכך מצמצמת משמעותית את צריכת 

 180W האנרגיה. כאשר צריכת האנרגיה היא
 ,300W בממוצע בעת העתקה ומקסימום של

אפשר להפחית את ההשפעה השלילית על 
הסביבה ואת עלות צריכת החשמל.
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 ככה מקבלים 
גימור מושלם

אפשרויות גימור

יחידת גימור להידוק
יחידת גימור לחוברות

יחידת חירור 2/4

יחידת גימור לחוברותיחידת גימור להידוק

 יחידת חירור 
)נדרשת יחידת גימור(

אופציה

A5 SEF - A3 גודלי נייר נתמכים

2 )עליון / ראשי / תחתון(2 )עליון / ראשי(מספר מגשים

 כמות הערמה 
)עליון(

250 גיליונות

 כמות הערמה 
)ראשי(

 מקס' 4,000 גיליונות 
A4 )חד-צדדי/דו-צדדי(
 מקס' 1,500 גיליונות 

A3 )חד-צדדי/דו-צדדי(

 מקס' 1,700 גיליונות 
A4 )חד-צדדי/דו-צדדי(
 מקס' 1,500 גיליונות 

A3 )חד-צדדי/דו-צדדי(

 כמות הערמה 
)תחתון(

---

 מקס' 7 חוברות )נייר רגיל( 
20 גיליונות

מקס' 5 חוברות )אחר(
 או 

ללא הגבלה

מקס' 50 גיליונותהידוק

3מיקום מהדק

אפשרויות

נעילה למגירת נייר
מגש בקיבולת גבוהה

EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.

Super G3 multi faxboard

חומרים מתכלים

WF Enterprise דיו סדרת
מיכל עודפים
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מפרטים

יחידת גימור לחוברות יחידת גימור להידוק



 פונקציית "ארגז אחסון" 
משולבת

מתמקדים באבטחה

אין לנו ספק שהאבטחה חשובה מתמיד - במיוחד כאשר יותר מכשירים 
 WorkForce Enterprise מחוברים לאינטרנט וגם זה לזה. סדרת

מתוכננת כדי לסייע לך לענות למדיניות אבטחת הרשת ולסטנדרטים של 
הרשויות המפקחות, ולהבטיח שהנתונים מאובטחים ככל האפשר.

אפשר ליהנות מאבטחה רחבה יותר באמצעות חיבור Ethernet נוסף וקו 
פקס נוסף )שניהם אופציונליים(.

ארגז אחסון

מדיה חיצוניתפקסמחשב מסמך

הדפסה

מדיה 
חיצונית

שידור פקס

דוא"ל

WebDAV שרת

תיקייההורדה

ענן

חיבור Ethernet וקו פקס נוספים - אופציונליים

5

פונקציית "ארגז האחסון" מאפשרת לאחסן בדיסק קשיח פנימי את הנתונים 
הסרוקים ונתוני ההדפסה כדי שניתן יהיה להשתמש בנתונים מאוחר יותר. 
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 פתרונות להדפסה 
עסקית

ניהול צי מדפסות
 )EDA(  Epson Device Admin

שליטה, ניתוח וניהול צי המדפסות בצורה מרכזית מתוך ממשק 
אינטואיטיבי אחד, המיועד להגדיל פרודוקטיביות, להפחית עלויות 

ולהבטיח אבטחה מקסימלית לצי המדפסות שלך. 

שירות ותמיכה מרחוק
)ERS(  Epson Remote Services

מערכת מבוססת ענן של Epson לניטור ולניהול מכשירים מספקת 
תמיכה לספק השירותים שלך כדי שיעניק דיאגנוסטיקה מתקדמת 

.Epson מרחוק למוצרים העסקיים של

התוכנה עוצבה עם האמצעים והתיעוד הטכני והארגוני ההולם עבור 
הגנה על נתונים ותאימות לחוקים ולתקנות באירופה.

ERS embedded agent

 embedded agent יחד עם ERS אפשר ליהנות מהערך המוסף של
בדגמים WF-C20600 ו- WF-C20750 כדי לקבל הגדרה ושימוש 

קלים וחלקים.

הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
הסמארטפון או מחשב הטבלט הופכים לעוזרים עוצמתיים במשרד.  
שירותי ההדפסה ממכשירים ניידים ומהענן של Epson מאפשרים 

להדפיס ולסרוק מסמארטפונים וממחשבי טבלט במשרד ובנסיעות. 

אפשר ליהנות מהיתרונות של ניהול מרחוק, אפשרויות הדפסה מותאמות 
אישית ותאימות חלקה עם WorkForce Enterprise של Epson. ניתן 

לשלב אותם בתשתית ה-IT הקיימת לצורך שיפור הפרודוקטיביות 
והגדלת היעילות.



זרימת עבודה ואבטחה
)EPA(  Epson Print Admin

הגברת הפרודוקטיביות וניטור שימושי ההדפסה דרך פתרון מבוסס 
שרת היוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת באמצעות 

אימות המשתמש. 

)EPA Serverless(  Epson Print Admin Serverless

שילוב חלק של סדרת WorkForce Enterprise יחד עם הדרישות לכללי 
ולתקנות התאימות לאבטחה, ללא צורך לתחזק מערכת שרתים.

Document Capture Pro Server 2.0

תוכנה עוצמתית שמאפשרת לאדמיניסטרטורים לנהל פונקציות 
מתקדמות של סריקה בדחיפה ללא צורך בהתקנת התוכנה במחשבים 

 ,Scan-To-Cloud השונים. ניתן גם להפעיל בלחיצה אחת את התכונות
סריקה ל- FTP וגם ®Microsoft SharePoint . לדרישות מתקדמות יותר, 
משתמשים יכולים להתקין את המחברים שלהם באמצעות הערכות שלנו 

לפיתוח עצמי.

שילוב צד שלישי
)EOP(   Epson Open Platform

קבלת שליטה מלאה בפעולות ההדפסה דרך אפליקציה מבוססת 
אינטרנט המאפשרת להתאים את המדפסת כדי לענות לדרישות 

ספציפיות ומשתנות של העסק, ופתרונות המיועדים כדי לסייע לך לנהל 
את ההדפסה באופן טוב יותר.

Epson מידע נוסף על פתרונות צד שלישי של

האופן שבו הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה מנצלים את היתרונות של 
המדפסות שלנו כדי לענות לצרכים עסקיים החל בחברות קטנות ובינוניות ועד לארגונים גדולים, 

וכיצד ניתן להתאים אותם לצרכים של ענפי התעשייה השונים.

www.epson.co.il/bis
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הגדלת הפרודוקטיביות והקטנת ההשפעה 
על הסביבה - ללא פשרות

 המדפסות בטכנולוגיית הדיו של Epson משתמשות בטכנולוגיה נטולת חום 
כדי להעניק למשתמשים יתרונות מתקדמים

הטכנולוגיה נטולת החום של Epson אינה משתמשת בחום בתהליך הזרקת הדיו. 
במקום זאת, מופעל לחץ על אלמנט Piezo, המתגמש קדימה ואחורה ומזריק דיו מתוך 

ראש ההדפסה.
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מדפסת לייזר

תהליך הזרקת דיו תרמית

Piezo תהליך הזרקה עם אלמנט

 קבלת עבודת 
הדפסה

 קבלת עבודת 
הדפסה

ההדפסה יוצאת הזרקת דיו

 חימום מוקדם 
Fuser -של ה

טעינת תוף 
הפוטורצפטור

ההדפסה יוצאתהתכההעברת טונרפיתוחחשיפה ללייזר

מדפסת הזרקת דיו

שימוש בחום

תרמי

 מדפסות בטכנולוגיית נטול חום
Epson הדיו של

מדפסות הזרקת דיו אחרות



הגדלת הפרודוקטיביות והקטנת ההשפעה 
על הסביבה - ללא פשרות
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הדפסה מהירה ועקבית
 הטכנולוגיה נטולת החום של Epson אינה זקוקה לחימום לאחר ההפעלה או ביציאה ממצב שינה. 
כלומר, ההדפסה מתחילה מייד - לעומת מדפסות לייזר, הדורשות חימום מראש של ה- fuser כדי 

להדפיס. הדפסות עקביות ומהירות מובטחות, גם עבור מסמכים עם צפיפות הדפסה מרובה.

צריכת אנרגיה מופחתת חוסכת חשמל וכסף
הטכנולוגיה נטולת החום של Epson צורכת פחות אנרגיה לעומת טכנולוגיית לייזר כיוון שאינה צריכה חום 
כדי להיות מוכנה לעבודה. המדפסות בטכנולוגיית הדיו שלנו אינן כוללות יחידת חימום )fuser(, ולכן צריכת 

האנרגיה שלהן נמוכה משמעותית. 

פחות חלקי חילוף וצמצום ההשפעה על הסביבה

מדפסות לייזר מתאפיינות בחומרים מתכלים רבים יותר, ומחייבות החלפה קבועה של תוף, חגורת 
הטרנספר ושל ה- fuser. הודות לטכנולוגיה נטולת החום, מדפסות טכנולוגיית הדיו שלנו משתמשות 

בפחות חלקים הדורשים החלפה בהשוואה למדפסות לייזר, וראשי ההדפסה שלנו אינם חלקים מתכלים. 
כתוצאה מכך, פוחת הנטל הסביבתי שכרוך בייצור ובמיחזור המשאבים הנוספים.

מעורבות נמוכה יותר של המשתמש מגדילה את הפרודוקטיביות

במדפסות בטכנולוגיית הדיו של Epson שאינן דורשות חימום יש פחות חלקים היכולים להתקלקל, 
ולכן זמן המעורבות של המשתמש מצטמצם. כתוצאה מכך, המדפסות בטכנולוגיית הדיו של 

Epson מציעות אמינות משופרת ומצמצמות משמעותית זמני השבתה.

 היתרונות של טכנולוגיה 
נטולת חום



 אישורים לביצועים 
אקולוגיים
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Epson מחויבת לפיתוח מוצרים עם מודעות סביבתית, כלומר שהקיימות נלקחת בחשבון מרגע 
הרעיון ועד להשלמתו. אנחנו מסייעים ללקוחות לזהות את היתרונות הסביבתיים שמתאפשרים 

בזכות הטכנולוגיה, על-ידי הגדרה מחדש של הייצור, רובוטיקה חדישה וחיסכון באנרגיה 
בעזרת טכנולוגיית ההדפסה המשרדית שלנו ומהפיכה מהותית בהדפסת טקסטיל באמצעות 

פתרונות דיגיטליים.

אנחנו מציעים חידושים ברי קיימה כיוון שהבחירות שאנחנו עושים בתור ארגונים, יחידים או 
חברה יהיו חיוניות להצלחה המשותפת שלנו.
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עד 

3.5
מהירה יותר2

עד 

98%
פחות מעורבות של המשתמש3

עד 

95%
פחות צריכת אנרגיה4

יתרון הזרקת הדיו

המעבר למדפסת בטכנולוגיית הדיו של Epson מאפשר פרודוקטיביות 
גדולה יותר וצמצום ההשפעה על הסביבה.
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 .www.epson.eu/pageyield תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, נא לבקר באתר .WF-C20750 -ו WF-C20600 -1 תפוקת דפים מקורבת ב
2 כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד אפריל FPOT ,2015 )זמן יציאת דף ראשון( לאחר שהמדפסת הייתה במצב שינה במהלך לילה, לעומת המכשירים המתחרים שנבחנו במועד הפרסום. 

 .www.epson.co.il/inkjetsaving לקבלת מידע נוסף, נא לבקר באתר
3 בבדיקות בלתי תלויות, נמצא שעם דגמי WorkForce Pro RIPS Pro של Epson ניתן להפחית עד 98% מהזמן הנדרש למעורבות המשתמש בהשוואה ללייזר ולמכונות צילום לייזר. כפי שנבדק 

 .www.epson.co.il/inkjetsaving לקבלת מידע נוסף, נא לבקר באתר .Epson במהלך חודשיים עד פברואר 2015, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי ,BLI על-ידי
 A3 הדגם הנמכר ביותר בפלח של מדפסות צבעוניות בגודל ,HP Color LaserJet Enterprise M750dn צורכת עד 95% פחות אנרגיה מאשר Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 4 מדפסת

במהירות של 30-21 דפים לדקה כפי דיווח על-ידי IDC Q3 2015 עד Q2 2019. המתודולוגיה אומתה על-ידי TÜV Rheinland, בהתבסס על 'צריכת אנרגיה טיפוסית' שמוגדרת בפרוצדורות הבדיקה 
של Energy Star ו- kWh לשנה. 

5 פקס אופציונלי בתוספת מחיר

מפרטי המוצר
דגם

WorkForce Enterprise colour  
WF-C20600D4TW

WorkForce Enterprise colour 
 WF-C20750D4TW

Multifunction 4-in-15Multifunction 4-in-15 פונקציות

A3+ with SRA3 supportA3+ with SRA3 supportגודל נייר מקסימלי

secs5.4 secs 5.6זמן ליציאת דף ראשון

)ISO/מהירות הדפסה )מקסימליתUp to 60ppm Mono / ColourUp to 75ppm Mono / Colour

✓✓הדפסה דו-צדדית

Up to 600 x 2400 dpiUp to 600 x 2400 dpiרזולוציית הדפסה - מקסימלית

Postscript -ו PCL תאימות✓✓

)ADF( 150מזין מסמכים אוטומטי sheets150 sheets

sheets2,350 sheets 2,350קיבולת נייר סטנדרטית

sheets5,350 sheets 5,350קיבולת נייר - מקסימלית

350gsm60 - 350gsm - 60משקל נייר - מקסימלי

x 600 dpi600 x 600 dpi 600רזולוציית סריקה - מקסימלית

פונקציות סריקה
Email, FTP, Network folders, Computer  

)Epson Document Capture Pro(, Microsoft SharePoint® 
with Epson Document Capture Pro option, USB 

Memory Device

Email, FTP, Network folders, Computer  
)Epson Document Capture Pro(, Microsoft SharePoint® 

with Epson Document Capture Pro option, USB 
Memory Device

✓✓העתקה

OptionalOptionalפקס

Ethernet קישוריותGigaBit 1000 BASE-T,  
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.

GigaBit 1000 BASE-T,  
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.

         Wi-Fi קישוריות✓✓

Epson Document Capture Pro✓✓

LCD 22.7תצוגתcm colour touch-screen22.7cm colour touch-screen

x 757 x 1,243mm674 x 757 x 1,243mm 674מידות )רוחב x עומק x גובה(

177.1kg177.1kgמשקל

שימוש באנרגיה
160 W )standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern(, 
1.1 W )sleep mode(, 76 W )Ready(, 0.1 )Power off(, 

TEC 0.31 kWh/week

180 W )standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern(, 
1.4 W )sleep mode(, 77 W )Ready(, 0.4 W )Power off(, 

TEC 0.34 kWh/week

AC 100 V - 240 VAC 100 V - 240 Vמתח ספק כוח

)A( 7.5 B )A( B 7.5 עוצמת צליל )בפעולה(

)A(Operation: 60 dB )A( dB 60 לחץ קול )בפעולה(

220V, 240V220V, 240Vספק כוח

מידע לגבי מוצרים כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

.www.epson.co.il כל המפרטים כפופים לשינויים. לקבלת מפרטים עדכניים, נא לבקר בכתובת .http://www.epson.co.il/workforce-enterprise לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בדף

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל

תמיכה:
leveloneil@epson.eu

מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il/contactus

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

Epson.co.il

www.epson.co.il או לבקר באתר Epson לקבלת מידע נוסף, נא לפנות למשרד המקומי של

http://www.epson.eu/pageyield
http://www.epson.co.il/inkjetsaving
http://www.epson.co.il/inkjetsaving
https://www.facebook.com/epson.co.il

