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Epson WorkForce Pro
Seria WP-4000/WP-4500 z obsługą sieci

Nikt nie lubi czekać na wydruk, szczególnie jeśli chodzi tylko 
o kilka stron. Dlatego firma Epson stworzyła serię drukarek 
WorkForce Pro WP-4000/WP-4500. 

Te drukarki stworzone specjalnie dla firm oferują o 50% niższy koszt wydruku 
strony1 oraz większą prędkość druku2 w przypadku małych zadań, w porównaniu 
z 10. najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi. Drukowanie 
dwustronne jest dwa razy szybsze niż w przypadku najbliższej konkurencji3.

Ponadto drukarki z serii WorkForce Pro oferują aż o 80% niższe4 zużycie 
energii elektrycznej w porównaniu do konkurencyjnych drukarek laserowych, 
zapewniając znaczną oszczędność kosztów i przyjazność dla środowiska. 
Wkłady atramentowe są czyste i łatwo się je wymienia. Jest to jedyny element 
wymagający wymiany, co znacznie ułatwia obsługę.

Drukarki te są idealnym, profesjonalnym narzędziem dla nowoczesnych biur, 
zarówno ze względu na ich wzornictwo, jak i możliwości. Wysoka rozdzielczość 
druku, nawet 4800 × 1200 dpi, pozwala firmom na tworzenie dokumentów 
najwyższej jakości, które są odporne na działanie wody, rozmazywanie, 
stosowanie zakreślacza i blaknięcie dzięki temu, że są natychmiast suche. 
Standardowa pojemność wynosząca aż 330 arkuszy papieru gwarantuje 
dodatkową oszczędność cennego czasu.

Biała seria wszechstronnych drukarek WorkForce Pro obejmuje trzy modele: 
WP-4015 DN, WP-4515 DN i WP-4525 DNF7. Oprócz nowoczesnego, białego 
wzornictwa, które idealnie pasuje do każdego rozmiaru firmy i grupy roboczej,  
a także do placówek edukacyjnych i rządowych, wszystkie modele są 
standardowo wyposażone w interfejsy USB i Ethernet, umożliwiające łatwe  
i bezpieczne udostępnianie w ramach biura. Wydajne wkłady atramentowe  
Epson DURABrite Ultra są proste w obsłudze i pozwalają na oszczędne 
drukowanie w wysokiej jakości (do 3400 stron)5.

Drukarki wyposażono też w funkcję Epson Connect6, która umożliwia 
użytkownikom mobilne drukowanie ze smartfonów i tabletów.

Model WP-4015 DN

Model WP-4525 DNFl7

KARTA PRODUKTU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•	 	Drukowanie	kilkustronicowych	
dokumentów szybsze niż w przypadku 
kolorowych drukarek laserowych2

•	 	Koszt	wydruku	strony	nawet	o	50%	
niższy niż w konkurencyjnych kolorowych 
drukarkach laserowych1

•	 	O	80%	niższe	zużycie	energii	niż	 
w konkurencyjnych kolorowych 
drukarkach laserowych4

•	 	Superszybkie	drukowanie	wysokiej	
jakości dokumentów, szczególnie  
w przypadku druku dwustronnego

•	 	Solidna	i	profesjonalna	konstrukcja	
idealna dla firm

Model W1

Seria WP-4500 Modele F

Seria WP-4500

Modele F

330 + opcja

9
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Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
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TECHNOLOGIA
Rozdzielczość druku

Technologia druku atramentowego Epson Micro Piezo
Do 4800 × 1200 dpi

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania (mono/kolor)
Prędkość drukowania w trybie 
roboczym (mono/kolor)
Maksymalny cykl pracy

Do 16 str./min / 11 str./min9

Do 26 str./min / 24 str./min
Do 20 000 stron

ŁĄCZNOŚĆ
Łączność standardowa

Protokoły drukowania sieciowego
Protokoły zarządzania sieciowego

Hi-Speed USB, Ethernet
tylko WP-4515 DN / WP-4525DNF: Host USB tylko do skanowania do USB
tylko WP-4525 DNF: Faks RJ-11
TCP/IP: LPR, IPP, Port9100, WSD
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour 
(mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC

OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność papieru (standard/maks.)
Format papieru

Automatyczny druk dwustronny
Gramatura papieru
Odbiór papieru
Opcjonalne podawanie papieru

330 arkuszy (podajnik na 80 arkuszy z tyłu + przednia taca na 250 arkuszy) / 580 arkuszy
A4, A5, A6, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, Letter, Legal, Half Letter,  
13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 16:9 szerokokątny, 100 × 148 mm, koperty: nr 10, DL, C6, 
C4, niestandardowe: szerokość od 89 do 215,9 mm, długość od 127 do 1117 mm
Tak
64–256 g/m²
150 arkuszy
Przednia taca na 250 arkuszy papieru

SKANOWANIE I KOPIOWANIE 
(WP-4515 DN/WP-4525DNF)
Technologia skanowania

Obszar skanowania / wielkość dokumentu
Rozdzielczość skanowania
Prędkość skanowania 
monochromatycznie/w kolorze
Funkcja skanowania do zadania

Rozdzielczość kopii
Zoom

CIS — Skaner płaski + dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (niedostępny 
w modelu WP-4515 DN)
Do 216 × 297 mm
Rozdzielczość optyczna: 1200 × 1200 dpi, rozdzielczość wyjściowa: do 1200 × 2400 dpi
Do 1,4 ms/wiersz / do 4,0 ms/wiersz

Skan. do pamięci USB, skan. do PC, skan. do PDF, skan. do wiadomości e-mail, skan. 
do PC (WSD)
Do 1200 × 600 dpi
25–400%, funkcja automatycznego dopasowania

FAKS 
(WP-4525 DNF)
Rodzaj faksu
Faks PC
Szybkość faksowania / szybkość transmisji
Rozdzielczość
Tryb korekcji błędów
Grupowe wybieranie / autom. ponowne 
wybieranie / szybkie wybieranie numerów 
(maks)

Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Transmisja / odbiór
Do 33,6 kb/s / Ok. 3 s na stronę
Standardowa (200 × 100), wysoka (200 × 200), foto (200 × 200 z dyfuzją błędów)
Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Tak / Tak / Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania faksu

Automatyczny podajnik dokumentów 
(WP-4525 DNF)
Duplex
Maksymalna liczba stron

Tak
Do 30 stron

POBÓR MOCY
Drukowanie / gotowość / uśpienie / tryb 
Power off

22 W / 7 W / 2,4 W / 0,3 W lub mniej

WYMIARY WP-4015 DN:                      / WP-4515 DN:  
WP-4525 DNF:  

WAGA WP-4015 DN:         / WP-4515 DN:         / WP-4525 DNF:  

PARAMETRY OGÓLNE
Napięcie / zakres częstotliwości
Moc / ciśnienie akustyczne
Temperatura pracy
Obsługa Windows

Obsługa Mac
Normy elektryczne

100–240 V, prąd zmienny / 50–60 Hz
6,2 B / 48 dB(A) lub mniej
10–35°C
Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy), Windows 
XP z dodatkiem SP1 lub nowszym (32-bitowy), Windows XP Professional ×64 Edition, 
Windows Server 2008 R28, Windows Server 20088, Windows Server 20038

Mac OS 10.4.11 lub nowszy
Spełnia wymogi normy ENERGY STAR

INNE FUNKCJE
Procesor
Pamięć
Emulacje języka sterowania drukarki
Ekran LCD (kolorowy TFT)

333 MHz
WP-4015 DN: 64 MB, WP-4515 DN/WP-4525 DNF: 128 MB
GDI
WP-4515 DN/WP-4525DNF: 2,5 cala

GWARANCJA Standard / Opcja 2 lata, na miejscu / 3 lata, na miejscu

1   Porównanie w stosunku do 10 wiodących kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych A4 sprzedawanych we Francji, w Niemczech, we Włoszech,  
w	Hiszpanii	i	w	Wielkiej	Brytanii	w	czwartym	kwartale	2010	r.	według	danych	IDC.	Koszt	wydruku	strony	obliczany	jest	na	podstawie	oficjalnego,	wydanego	przez	producenta	
cennika wkładów z tonerem, oraz opublikowanych danych o wydajności z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na grudzień 2010 r.

2  Porównanie w stosunku do 10 wiodących kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych A4 sprzedawanych w krajach EMEA w pierwszym kwartale 2011 r. 
według danych IDC. Porównanie prędkości druku na podstawie średniej FSOT, zgodnie z procedurą testową ISO/IEC 24734. Szczegółowe informacje i dodatkowe dane na 
stronie www.epson.eu

3  W porównaniu z urządzeniem HP OfficeJet Pro 8500A.
4  Porównanie w stosunku do 10 wiodących kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych A4 sprzedawanych we Francji, w Niemczech, we Włoszech, 

w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale 2011 r. według danych IDC; zużycie prądu na podstawie danych opublikowanych przez producentów dla trybu 
drukowanie/średnia na lipiec 2011 r.

5  Zgodnie z normą ISO/IEEE 24711/24712.
6  Obsługa następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski. Wymaga połączenia z Internetem. Brak możliwości 

bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Więcej informacji o produkcie i obsługiwanych urządzeniach na stronie www.epson.eu
7  Niektóre lub wszystkie usługi faksowe mogą być dostępne tylko w wybranych krajach.
8  W systemie operacyjnym Windows Server obsługiwane jest tylko drukowanie. Skanowanie i programy zawarte w pakiecie nie są obsługiwane.
9  Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT / FSOT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego / dwustronnego.  

Więcej informacji na stronie www.epson.eu

Epson WorkForce Pro
Seria WP-4000/WP-4500  
z obsługą sieci

KODY ZAMÓWIEŃ MODELI 
PRODUKTU

•  WP-4015 DN  
 (druk. dwustr. i sieć)

•  WP-4515 DN7  
 (druk. dwustr. i sieć)

•  WP-4525 DNF7  
 (druk dwustr., sieć i faks)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•		Drukarka
•		Przewód	zasilający
•		Płyta	CD	z	oprogramowaniem
•		Informacje	i	instrukcje
•		Gwarancja
•		Początkowe	wkłady	atramentowe

W CELU UZYSKANIA 
NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NALEŻY 
ZAWSZE STOSOWAĆ ORYGINALNE 
ATRAMENTY FIRMY EPSON

 T7011 (3 400 stron5)
 T7012 (3 400 stron5)
 T7013 (3 400 stron5)
 T7014 (3 400 stron5)

 T7021 (2 400 stron5)
 T7022 (2 000 stron5)
 T7023 (2 000 stron5)
 T7024 (2 000 stron5)

 T7031 (1 200 stron5)
 T7032 (800 stron5)
 T7033 (800 stron5)
 T7034 (800 stron5)

Pojemnik na tusz resztkowy
C13T671000 50 000 stron5
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••••

••••


	code01: C11CB27301
	code02: C11CB34301
	code03: C11CB28301
	dimensions01: 460 × 420 × 284 mm
	dimensions02: 460 × 420 × 299 mm / 
	dimensions03: 460 × 420 × 341 mm
	weight01: 10,9 kg
	weight02: 12,6 kg
	weight03: 13,8 kg


