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DÁTOVÝ LIST

Všetci vieme, aké frustrujúce je čakať na vytlačenie, aj keď ide len o 
pár strán. Preto spoločnosť Epson vytvorila sieťové multifunkčné 
zariadenie WorkForce Pro WP-4525 DNF s faxom a podporou 
obojstrannej tlače. Tento dokonalý profesionálny nástroj je celý 
navrhnutý tak, aby vyhovoval modernej kancelárii.

Rýchlejšia tlač: V porovnaní s desiatimi najpredávanejšími farebnými laserovými 
tlačiarňami poskytuje až o 50 % nižšie náklady na stranu*1 a rýchlejšiu tlač*2 malých 
tlačových úloh. Pri obojstrannej tlači je dvakrát rýchlejšie než najlepšie konkurenčné 
zariadenie*3.

Ekologické a ekonomické: Ponúka ohromné 80-percentné zníženie spotreby energie*4 
oproti konkurenčným laserovým zariadeniam, čím výrazne šetrí náklady a životné 
prostredie. Atramentové kazety sa ľahko a bez zašpinenia vymieňajú a sú jedinou 
časťou, ktorá sa musí vymieňať. Preto je celý proces bezproblémový.

Vytvorené pre komerčný sektor: Vysoké rozlíšenie tlače až na úrovni 4800 × 1200 dpi 
zaručuje firmám výtlačky špičkovej kvality odolné voči vode, rozmazaniu, 
zvýrazňovačom a vyblednutiu, pretože sú ihneď suché. Štandardná kapacita zásobníka 
330 listov znamená, že nemusíte strácať cenný čas jeho sledovaním. Atramentové 
zásobníky DURABrite Ultra s veľkou vyťaženosťou a vysokou kvalitou vyžadujú málo 
údržby a zaručujú nízkonákladovú tlač s produkciou až 3.400 strán*10.

Jednoduchá integrácia: Toto sieťové zariadenie určené na zdieľanie medzi pracovnými 
skupinami je vybavené faxom a pripojením prostredníctvom rozhrania USB a Ethernet.

Tlač za pochodu: Zariadenie je vybavené rozhraním Epson Connect*7, aby spĺňalo 
všetky požiadavky na mobilnú tlač a aby jeho používatelia mohli tlačiť zo zariadení 
smartphone a počítačov Tablet PC.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie
Až o 50 % nižšie náklady na stranu*1
Vysokorýchlostná tlač v komerčnej kvalite
Úspora papiera a nákladov
Zdieľanie viacerými používateľmi



Epson WorkForce Pro WP-4525 DNF

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače Atramentová dýza (piezoelektrická) na požiadanie

Minimálna veľkosť kvapôčky 3 pl

Atramentová technológia Epson DURABrite™ Ultra

TLAČ

Rýchlosť tlače návrhov 26 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier s gramážou 75 g/m²), 24 Str./min. Farba (obyčajný 
papier s gramážou 75 g/m²), 26 Funkcia sec/A1 zapnutá 

Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

16 Str./min. Čiernobiela, 11 Str./min. Farba

Rozlíšenie tlače 4.800 x 1.200 DPI

Objem tlače 20.000 Strán za mesiac

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVANIE

Rozlíšenie skenovania 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)

Typ skenera Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Funkcie faxu Obľúbené, Fax cez PC, Príjem a ukladanie, Časový spínač, Automatické opakovanie, Rýchla 
voľba

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky USB 2.0 typu B, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Hostiteľ USB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, LT, HLT, LGL, 
Užívateľsky definované

Automatické podávanie 
dokumentov

30 Strany

Kapacita viacúčelového 
zásobníka

80 Listy Štandardná, 80 Listy maximálne

Obojstranná tlač áno

Kapacita priehradky na papier 250 Listy Štandardná, 500 Listy maximálne

Počet priehradiek na papier 2

VŠEOBECNE

Spotreba energie 17 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (úsporný režim)

Rozmery produktu 460 x 420 x 341 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu 13,8 kg

Hladina akustického tlaku 4,8 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim 
Photo RPM

Kompatibilné operačné systémy Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32-bitový/64-
bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, 
Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

ĎALŠIE FUNKCIE

Pamäť 128 MB Súčasť balenia, 128 MB maximálne

LCD displej Typ: Farebné, Uhlopriečka: 6,3 cm

INÉ

Záruka 12 mesiace Servis na mieste

OBSAH DODÁVKY

Ovládač a pomocné programy (CD)
Samostatné atramentové kazety
Inštalačná/bezpečnostná príručka
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Návod na montáž
Návod na používanie (CD)
Záručný list
Návod na Wi-Fi/sieť

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU
C11CB28301
Čiarový kód
8715946485911
Rozmery jednotlivých balení
615 x 520 x 548 mm
Hmotnosť balenia
18,32 kg
Veľkosť palety
6 Kus (2 x 3)

1. Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými
tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami formátu A4
predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a
Veľkej Británii v štvrtom štvrťroku 2010 na základe
prieskumu organizácie IDC. Náklady na stranu boli vypočítané
podľa oficiálnych cien v cenníku tonerových kaziet a hodnôt
vyťaženosti stanovených výrobcom, zverejnených vo
Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a Veľkej Británii
k decembru 2010.
2. Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými
tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami formátu A4
predávanými v Európe, Afrike a na Strednom východe v prvom
štvrťroku 2011 na základe prieskumu organizácie IDC.
Porovnanie rýchlosti tlače vychádza z priemerného času na
vytlačenie dokumentu [farebného/čiernobieleho]
[jednostranného/obojstranného] pri testovaní podľa normy
ISO/IEC 24734. Ďalšie podrobnosti a doplňujúce informácie
získate na webovej lokalite www.epson.eu
3. Pri porovnaní so zariadením HP 8500A.
4. Porovnanie s desiatimi najlepšími farebnými laserovými
tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami formátu A4
predávanými vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a
Veľkej Británii v prvom štvrťroku 2011 na základe prieskumu
organizácie IDC. Spotreba energie sa vypočítala podľa údajov
výrobcov pre režim priemerne veľkej tlačovej úlohy k júlu
2011.
5. Niektoré produkty s faxom alebo rozhraním Wi-Fi nie sú
dostupné vo všetkých krajinách.
6. Podporuje nasledujúce jazyky: angličtinu, nemčinu,
francúzštinu, taliančinu, španielčinu, portugalčinu a
holandčinu. Vyžaduje bezdrôtové pripojenie k internetu.
Ďalšie informácie a zoznam podporovaných zariadení získate na
webovej lokalite www.epson.eu
7. Stanovené podľa normy ISO/IEC 24734. Znázorňuje
priemernú hodnotu údajov ESAT/FSOT z testu pre kancelársku
kategóriu pri predvolenej jednostrannej alebo obojstrannej
tlači. Ďalšie informácie získate na webovej lokalite
www.epson.eu
8. Operačný systém Windows Server podporuje len tlač, ale
nepodporuje skenovanie a dodané aplikácie.
9. 0 V súlade s normou ISO/IEEE 24711/24712.
1. V súlade s normou ISO/IEC 29183 predstavuje priemernú
hodnotu sFCOT na predvolenú jednostrannú tlač. Ďalšie
informácie získate na webovej lokalite www.epson.eu

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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