
Wybierz model, który Ci najbardziej pasuje:
wersja standardowa dla jednego u˝ytkownika,
lub wersj´ sieciowà dla niewielkich grup
roboczych. Ta kompaktowa drukarka laserowa
jest szybkim i wydajnym urzàdzeniem do
zastosowania w ka˝dej firmie. Od du˝ych
nak∏adów ró˝nych dokumentów do faktur
i kopert – technologie firmy Epson o
potwierdzonej skutecznoÊci maksymalizujà
szybkoÊç i jakoÊç. Drukarka posiada jeden
z najni˝szych na rynku rzeczywisty koszte
wydruku jednej strony.

Szybka i wydajna obs∏uga zadaƒ dzi´ki
standardowemu modu∏owi dupleksowemu,
szybkiemu przetwarzaniu oraz zarzàdzaniu
pami´cià MITech firmy Epson.

Szybkie i ekonomiczne drukowanie –
wszechstronne drukowanie monochromatyczne
dla wszystkich biznesowych potrzeb drukowania

Wspania∏e wydruki – drukowanie do 28 stron
na minut´ z szybkim przetwarzaniem oraz
wydajnym zarzàdzaniem pami´cià

Drukowanie w ciàgu kilku sekund –
technologia Application Specific Integrated
Circuit (ASIC – zintegrowany obwód swoisty 
dla aplikacji) firmy Epson zapewnia szybkie
przetwarzanie dokumentów i krótki czas
drukowania pierwszej strony

Wszechstronne zarzàdzanie papierem –
standardowo 300 arkuszy z r´cznà tacà na
50 arkuszy oraz 250-arkuszowà kasetà;
mo˝liwoÊç rozbudowania do 800 arkuszy
z 2 opcjonalnymi 250-arkuszowymi kasetami

Proste zarzàdzanie zadaniami –
wielostronicowe drukowaine jest obs∏ugiwane
z du˝à szybkoÊcià dzi´ki technologiom
sterowników firmy Epson

Profesjonane wydruki – oryginalny sterownik
Adobe® PostScript i PCL zwi´ksza jakoÊç
i dok∏adnoÊç ka˝dego drukowanego elementu

¸atwoÊç konserwacji – prosta konserwacja
i podzespo∏y o d∏ugiej trwa∏oÊci

Oszcz´dzaj energi´ i utrzymuj koszty na
niskim poziomie – oszcz´dzaj papier dzi´ki
standardowemu modu∏owi dupleksowemu
i tonerom o wysokiej wydajnoÊci, które
zapewniajà niski koszt jednostkowy 
drukowanej strony

G∏ówne cechy:

• Szybkie drukowanie (28 stron na minut´),
a czas wydrukowania pierwszej strony to 
tylko 6 sekund

• Standardowy modu∏ dupleksowy zapewnia
wydajne wykorzystywanie papieru
i profesjonalne wykoƒczenie

• 2 modele: M2000D z portem USB
i równoleg∏ym, M2000DN z portem 
sieciowym i USB

• ¸atwa integracja z bie˝acym Êrodowiskiem IT:
oryginalny sterownik Adobe® PostScript i PCL
w standardzie

Profesjonalne laserowe drukarki monochromatyczne
A4 dla Twojej firmy

Szybkie wydruki dost´pne w biurze i dla grup roboczych.
Po∏àczenie wydajnoÊci i jakoÊci dzi´ki wykorzystaniu
najnowszych monochromatycznych drukarek laserowych
firmy Epson. Po∏àcz szybkoÊç drukowania (28 stron na
minut´) i wszechstronnoÊç modu∏u dupleksowego
z prostà obs∏ugà i niskimi kosztami drukowania.
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EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozosta∏e nazwy produktów i firm u˝yte w niniejszej
publikacji zosta∏y wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogà byç znakami towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.

378 mm

255 mm*

Materia∏y eksploatacyjne

Kaseta tonera o wysokiej pojemnoÊci,
8000 stron (ISO 19752) C13S050435
Kaseta tonera o standardowej pojemnoÊci,
3500 stron (ISO 19752) C13S050436
Kaseta zwrotna tonera o wysokiej
pojemnoÊci*, 8000 stron 
(ISO 19752) C13S050437
Kaseta zwrotna tonera o standardowej
pojemnoÊci*, 3500 stron 
(ISO 19752) C13S050438
PojemnoÊç poczàtkowa toneru: 2000 stron
(ISO 19752)

Wysoka pojemnoÊç Standardowa 
pojemnoÊç

Opcje i pami´ç

32MB RAM 7000273 
64MB RAM 7000275
128MB RAM 7000276
256MB RAM 7000277
Opcjonalna 250—arkuszowa kaseta na papier

C12C802461

Konserwacja

3-roczna, na miejscu ECPGR35
3 lata, z odes∏aniem do 
firmy Epson ECPGRP20

*Produkt nie jest dost´pny we wszystkich krajach i podlega
swoistym warunkom. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç
u lokalnego przedstawiciela firmy Epson. 

Konfiguracje modelów

Epson AcuLaser M2000D C11CA07011
Epson AcuLaser M2000DT C11CA07011BY
(M2000D plus opcjonalna 250-arkuszowa
kaseta na papier)
Epson AcuLaser M2000DN C11CA07051
Epson AcuLaser M2000DTN C11CA07051BY
(M2000DN plus opcjonalna 250-arkuszowa
kaseta na papier)

*WysokoÊç modelu D/DN 

Seria Epson AcuLaser M2000
Funkcje drukowania
Technologia druku Laser
RozdzielczoÊç Rzeczywista – 1200 dpi
Pr´dkoÊç druku 28 stron na minut´ (z modu∏em dupleksowym: 14 stron na minut´)
Czas drukowania pierwszej strony 6 sekund
Czas rozgrzewania 14 sekund
Maksymalne obcià˝enie miesi´czne 20 000 stron
Specyfikacje kontrolera
Procesor 300 MHz
Pami´ç Wersja D: 23 MB w standardzie, maksymalnie 288 MB

Wersja DN: 64 MB w standardzie, maksymalnie 320 MB
Emulacje j´zyków sterowania drukarkà ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X, PCL5e, PCL6,

Adobe® PostScript3, PDF 1.3
Wbudowane kroje czcionek Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3

Mapa bitowa: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Krój pisma: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Interfejsy i z∏àcza
Z∏àcza Model D: USB 2.0HS i port równoleg∏y IEEE 1284

Wersja DN: Interfejs USB 2.0 i ethernetowy
(100Base-TX/10Base-T)

Manipulácia s médiami
Standardowe podawanie papieru 300 arkuszy (50 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier)
Opcjonalne podawanie papieru Opcjonalna 250—arkuszowa kaseta na papier (maks: 2)
Maksymalna iloÊç podawanego papieru 800 arkuszy (50 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier 

+2 dodatkowe 250-arkuszowe
kasety na papier)

Drukowanie na obydwu stronach      W standardzie (wbudowane)
Rozmiar papieru A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, C6, DL, F4
Gramatura papieru 60 – 220 g/m2

Odbieranie papieru (standard/maksymalnie 250 arkuszy (stronà zadrukowanà do do∏u)
Wymagania mocy
Normy Produkt zgodny z mi´dzynarodowà normà Energy Star
Znamionowe napi´cie/cz´stotliwoÊç/nat´˝enie 220V do 240V / 50Hz lub 60Hz / 3,9 A
Pobór mocy 840W (maksimum przy pracy), 465Wh (drukowanie), 7Wh (stan gotowoÊci),

3W (uÊpienie)
Wymagania systemowe oraz obs∏ugiwane systemy operacyjne
Wymagania systemowe PC: Host USB (1.1), z∏àcze ethernetowe (100BaseTX/10BaseT), USB 2.0

MAC: EtherTalk, USB (wy∏àcznie systemy Macintosh® wyposa˝one w z∏àcze 
USB i dzia∏ajàce pod systemem Mac OS 9.X lub póêniejszym)

Obs∏uga systemów Windows/ Mac Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / 
XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition / Produkt dla 
systemów MacOSX w wersji 10.2.8 i nowszej

Obs∏uga systemów Linux/ Informacje o zgodnoÊci systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp.
Unix/Citrix/SAP/Novell Prosimy o zapoznanie si´ z informacjami na stronie 

http://www.business-solutions.epson-europe.com
Dodatkowe oprogramowanie
Sterowniki Sterownik drukarki, Epson Status Monitor 3, Przewodnik referencyjny, poradnik 

zablokowania papieru
Oprogramowanie Narz´dzia sieciowe, poradnik sieciowy
Wymiary i ci´˝ar
( Sz x D x W mm, kg)* Epson AcuLaser M2000D/DN: Urzàdzenie g∏ówne 378mm x 390mm x 255mm, 

11,5Kg
Warunki Êrodowiskowe
Temperatura: Tryb pracy: 10 do 32,5 °C/ Przechowywanie: -20 do 40 °C
WilgotnoÊç Tryb pracy: wilgotnoÊç wzgl´dna 15 do 80%/ Przechowywanie: 10 do 90% 

wilgotnoÊci wzgl´dnej
Moc akustyczna Eksploatacja: 6,9 B; oczekiwanie: 4,0 B
CiÊnienie akustyczne Eksploatacja: 55 dB(A); oczekiwanie: 30 dB(A)
Bezpieczeƒstwo i przepisy
Normy bezpieczeƒstwa Py∏y: 0,075 mg/m3, Ozon: 0,02 mg/m3, styren: Nie przekracza 0,07, mg/m3, 

Benzen: 0,05mg/h, bez PCV w plastikach, zgodnoÊç chemiczna z T-AS03-007
standardy bezpieczeƒstwa

Gwarancja 1 rok, z odes∏aniem do serwisu firmy Epson
Epson CoverPlus, 3 letnia rozszerzona gwarancja na miejscu
3-letnia rozszerzona gwarancja Epson CoverPlus, zwrot do firmy Epson

390 mm

Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
www.epson.pl


