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Csökkentse az állásidőt és a költségeket, és javítsa fenntarthatósági 
mutatóit ezzel az ultramegbízható többfunkciós üzleti tintasugaras 
nyomtatóval

Az Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R magas szintű termelékenység mellett is 
csökkenti az energiafelhasználást és az állásidőt. Ezzel az ultramegbízható 
többfunkciós üzleti tintasugaras nyomtatóval akár 20 000 oldalt is kinyomtathat 
kellékanyagcsere nélkül.¹

Nagy kapacitású nyomtatás
Ezzel az alacsony beavatkozásigényű többfunkciós készülékkel akár 20 000 fekete-
fehér vagy színes oldalt is kinyomtathat a tinta cseréje nélkül.1 Így a berendezéssel 
kevesebbet kell foglalkozni, ami növeli a termelékenységet.

Precision Core hőmentes technológia
Az Epson hő nélküli technológiája nem igényel hőt a nyomtató bekapcsolás vagy alvó 
állapotból visszatérés utáni bemelegítéséhez, ami jelentősen csökkenti az 
energiafogyasztást, és így pénzt takarít meg Önnek. Ez azt is jelenti, hogy az Epson 
hő nélküli tintasugaras nyomtatóival gyorsan, mindössze 5,5 másodperc alatt 
kinyomtathatja az első oldalt (FPOT), ezzel szemben a lézernyomtatóknak előbb fel 
kell melegíteniük a rendszert a nyomtatáshoz. 

Az Epson (EDA, EPA) és más gyártók szoftveres megoldásaival (Open Platform) 
kiterjesztheti a használhatóságot
Az Epson és partnerei által kínált megoldásokkal teljes mértékben kézben tarthatja a 
nyomtatási műveleteket: az eszközöket a konkrét előírásoknak és a változó üzleti 
igényeknek megfelelően állíthatja be.

Epson Remote Services (ERS)
Felhőalapú eszközfigyelést és -felügyeletet kínáló rendszerünk segítségével a 
szolgáltatók távolról is pontosan diagnosztizálhatják a problémákat, és a biztonság 
miatt sem kell aggódniuk. A WF-C878R készülék beépített szoftvere zökkenőmentes 
beállítást és használatot tesz lehetővé.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kiemelkedő megbízhatóság
Kevés mozgó alkatrész, alacsony 
beavatkozásigény, kisebb állásidő
Nagy nyomtatási kapacitás
Akár 20 000 oldal is nyomtatható 
kellékanyagcsere nélkül¹
Alacsony teljesítményfelvétel
Az Epson hő nélküli technológiája nem 
igényel hőt, így csökken az 
energiafogyasztás
Epson Remote Services
Fejlett felhőalapú diagnosztika az Epson 
nyomtatóihoz és MFP-ihez.



FOGYÓANYAGOK

WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit C13T05A100 20.000 oldal
WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit C13T05A200 20.000 oldal
WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit C13T05A300 20.000 oldal
WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit C13T05A400 20.000 oldal
Maintenance box C13T671400
Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 oldal
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 oldal

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
Card Reader Holder
C12C932921
Retractable output tray
C12C934171

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CH60401BB

Vonalkód 8715946674964

Származási ország Indonézia

WorkForce Pro WF-C878RDTWF

A DOBOZ TARTALMA

Rövid beállítási útmutató
Nyomtató
Garancia dokumentumok
Használati utasítás (CD)
Tápkábel
Papírtálca
Tintapatronok telepítése

1.  Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C878R eszközzel. A
tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati
körülményektől függ. További információért látogasson el a
www.epson.eu/pageyield oldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
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Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


