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תכונות עיקריות

חיסכון בזמן
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר

התערבות אנושית מזערית
הדפסה עם זמן השבתה מינימלי

חיסכון בזמן
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה 

וקיבולת נייר גבוהה
בנוי לעסקים

(PostScript 3-ו PCL) PDL תאימות
PrecisionCore טכנולוגיית

טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של 
Epson

מדפסת להדפסה בשחור-לבן שמשפרת את הפרודוקטיביות וממזערת את הצורך 
בהתערבות אנושית, את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה.

עם WorkForce Pro WF-M5299DW, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול 
(TCO) נמוכה, מפלט דף ראשון (FPOT) מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק. 
מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית לייעול ופישוט של כל עבודה, 

.PostScript 3-ו PCL-כולל ל ,PDL ומספקת תאימות

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות 

. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו 1בקטגוריה
. קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות 2הגבוהה ביותר בקטגוריה

מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על 
מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

(CSR) חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. 

האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים 
, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית 1המשתמשים בטכנולוגיית לייזר

התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים 

גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. זמינים תוכנות וכלים רבים המספקים 
אפשרויות להדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת 

באמצעות NFC וקישוריות אלחוטית. ממשק המשתמש אינטואיטיבי וקל לתפעול.



WorkForceProWF-M5299DW מפרט המוצר

טכניקה
™PrecisionCore ראש הדפסה שיטת הדפסה

With Variable-Sized Droplet Technology גודל טיפות מינימלי
DURABrite™ Ultra טכנולוגיית דיו
קבוצת עבודה בינונית תפוקה

הדפסה רב תכליתי

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

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

15 A4 Pages/min בשחורDuplex Printing Speed ISO/IEC 
24734

34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) מהירות הדפסה מקסימלית
1.200 x 2.400 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
Black צבעים

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

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, 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

64 ג'/מ² - 256 ג'/מ² משקל נייר מתאים
כן דופלקס

paper tray גיליונות MP tray, 250 330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות Standard Paper input
150 גיליונות קיבולת מגש ניירות

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

1.330 Maximum paper input
כן נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
3 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 6.000 מ"מ גודל מותאם אישית

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

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



WorkForceProWF-M5299DW

מה בקופסה

כבל חשמלי
(CD) התקן ותכנית עזרה

הוראות תצוגה
(CD) הוראות שימוש

אתחול מערכת מיכלי דיו

מפרט המוצר

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

כללי
TEC 0,16 kWh/week ,(כיבוי) ואט מוכן, 0,2 ואט Printing), 7) ואט sleep mode), 23) 1,1 ואט צריכת אנרגיה

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

14,9 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

(B (A 6,9 :פעולה תפוקת גל
(dB (A 55 :פעולה לחץ גל

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print Mobile and Cloud printing 
services

220V, 240V אספקת חשמל

תכונות נוספות
Direct Print, הדפסה ישירה מ- USB תכונות

סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ LC תצוגת
Thick Media הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה ,(נייר רגיל ,A4) הדפסה דו-צדדית אוטומטית עיבוד מדיה

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

פונקציות אבטחה

פונקציות נוספות
PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e העתקות
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נתוניתפוקתדיו

T9661 T9651 T9641

40.000 
עמודים*

10.000 
עמודים*

5.000 
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

חומרים מתכלים

C13T671600 Maintenance box
5.000 עמודים C13T964140 WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black

10.000 עמודים C13T965140 WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black
40.000 עמודים C13T966140 WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG07401 SKU

8715946634272 בר-קוד

אינדונזיה ארץ מוצא

2 יחידה גודל המשטח

1.  ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן
הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה

של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד
ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצהר

באתרי האינטרנט של היצרנים.
2.  תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות

המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף
www.epson.eu/pageyield. ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר

להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה,
IDC עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי
במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ

BLI, או כפי שמוצהר באתרי האינטרנט של היצרנים.

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


