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תכונות עיקריות

אמינות גבוהה
עם מעט חלקים זזים והתערבות משתמש נמוכה, זמן 

הפעולה של המדפסת גדל
תפוקת הדפסה גבוהה

אפשר להדפיס עד 20,000 דפים בלי להחליף את 
החומרים המתכלים¹

צריכת אנרגיה נמוכה
הטכנולוגיה ללא חום של Epson אינה משתמשת 

בחום, וכך מפחיתה את צריכת האנרגיה
Epson Remote Services

אבחון מתקדם ומבוסס ענן של מדפסות ומדפסות רב 
.Epson תכליתיות של

מצמצמים את זמן ההשבתה, חוסכים בעלויות ומשפרים את הקיימות עם מדפסת 
הזרקת דיו עסקית רב-תכליתית אמינה במיוחד

אפשר להפחית את השימוש באנרגיה ואת זמן ההשבתה, ובמקביל עדיין לשמור על פרודוקטיביות 
גבוהה עם מדפסת WorkForce Pro RIPS WF-C878R של Epson. זו מדפסת הזרקת דיו עסקית 

רב-תכליתית אמינה במיוחד, שמאפשרת למשתמשים להדפיס עד 20,000 דפים בלי להחליף את 
החומרים המתכלים.¹

תפוקת הדפסה גבוהה
זו מדפסת רב-תכליתית עם התערבות משתמש נמוכה, שמדפיסה עד 20,000 דפים בשחור-לבן או 

 המשמעות היא שנדרשת מעט התערבות המשתמש, וכך 1בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו.
הפרודוקטיביות גדלה.

טכנולוגיית Precision Core ללא שימוש בחום
הטכנולוגיה של Epson ללא שימוש בחום לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב 

שינה, וכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה וחוסכת בכסף. זה אומר גם שמדפסות 
בטכנולוגיית הדיו של Epson שאינן משתמשות בחום יכולות לספק זמן יציאת דף ראשון מהיר ב-5.5 

שניות בהשוואה למדפסות לייזר, הדורשות חימום מראש של ה-fuser כדי להדפיס. 

 Open) ופתרונות צד שלישי (EDA, EPA) אפשר לשפר את הפונקציונליות עם פתרונות פנימיים
Platform)

בעזרת הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה, אפשר לקבל שליטה מלאה על פעולות 
ההדפסה, ולאפשר התקנה של מכשירים כך שיעמדו בדרישות עסקיות ספציפיות ומשתנות.

(ERS) Epson השירותים המרוחקים של
המערכת שלנו לניהול וניטור מכשירים, המבוססת ענן, עוזרת לספקי שירות לבצע אבחון מדויק מרחוק 

בלי להתפשר על האבטחה. הסוכן המוטמע ב-WF-C878R מאפשר הגדרה ושימוש חלקים.
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מה בקופסה

מדריך להתחלה מהירה
מכשיר עיקרי

מסמכי אחריות
(CD) הוראות שימוש

כבל חשמלי
תא נייר

אתחול מערכת מיכלי דיו

חומרים מתכלים

20.000 עמודים C13T05A100 WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit
20.000 עמודים C13T05A200 WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit
20.000 עמודים C13T05A300 WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit
20.000 עמודים C13T05A400 WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit

C13T671400 Maintenance box
200.000 עמודים C13S210048 Standard Cassette Maintenance Roller
200.000 עמודים C13S210049 Optional Cassette Maintenance Roller

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette
C12C932611

WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321

Card Reader Holder
C12C932921

Retractable output tray
C12C934171

מידע לוגיסטי

C11CH60401BB SKU

8715946674964 בר-קוד

אינדונזיה ארץ מוצא

1.  1תפוקת דפים משוערת עם WF-C878R. תפוקה בפועל תשתנה
בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף

www.epson.eu/pageyield.
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או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
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Epson 
אפסון ישראל 

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

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


