
WorkForce WF-7015 to pierwsza sieciowa drukarka A3+ firmy 
Epson zaprojektowana według potrzeb  małych firm, jak  
i użytkowników z wymaganiami biurowymi w domu. Urządzenie 
pomaga użytkownikowi zaprezentować firmę w najlepszym 
możliwym świetle, nawet jeśli posiada ograniczone zasoby.

Jest idealna dla użytkowników takich jak graficy, architekci i inżynierowie 
wymagający wysokiej jakości druku kolorowych dokumentów do rozmiaru 
A3+ oraz dwustronnego druku dokumentów A4. Urządzenie stanowi idealne 
połączenie atrakcyjnej ceny, niezawodności i prędkości.

Wydruki powstają szybko i wydajnie dzięki prędkości do 34 stron na minutę  
w trybie roboczym2 oraz do 15 w trybie monochromatycznym i 8,2 strony 
na minutę w trybie kolorowym1 w biznesowej jakości. W biurach o dużych 
wymogach zużycie papieru może zostać zmniejszone do 50% przy zastosowaniu 
niezwykle szybkiego druku dwustronnego A4 o prędkości do 7,7 stron na 
minutę w trybie monochromatycznym i 5,2 stron na minutę w trybie kolorowym1. 
Wydajność jest zwiększona jeszcze bardziej poprzez zastosowanie podwójnej 
tacy na papier o wysokiej pojemności 250 arkuszy, która redukuje konieczność 
częstego uzupełniania. Oznacza to także możliwość przechowywania zarówno 
papieru A3, jak i A4, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i swobodnie 
zmieniać nośniki.

Te zalety mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników, ponieważ 
urządzenie posiada połączenie Ethernet i Wi-Fi w standardzie, a także ulepszone 
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dzięki szyfrowaniu WPA2.

Umożliwiając uzyskanie tekstu o biznesowej jakości oraz intensywnych kolorów, 
ekonomiczna drukarka WF-7015 pozwala na zmniejszenie o 50% kosztu strony3 
i nawet o 80% mniejsze zużycie energii5 w porównaniu z konkurencyjnymi 
drukarkami laserowymi. Użytkownik uzyskuje dzięki temu jeszcze korzystniejsze 
zmniejszenie kosztów i wpływu na środowisko.

Epson WorkForce WF-7015
KARTA PRODUKTU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•	 	Drukowanie	w	formacie	A3+	i	drukowanie	
dwustronne A4

•	 	Koszt	wydruku	strony	nawet	o	50%	niższy	niż	
w konkurencyjnych drukarkach laserowych3

•	 	Szybki	druk	o	jakości	biznesowej	do	 
15 str./min w trybie monochromatycznym  
i 8,2 str./min w trybie kolorowym1 oraz  
34 str./min w trybie roboczym2

•	 	Drukuj	do	1	000	stron4 dzięki oddzielnym 
wkładom atramentowym Epson XL z serii 
Jeleń

•	 	Ładowana	od	przodu	podwójna	taca	na	 
250 arkuszy papieru

•	 	Udostępnianie	wielu	użytkownikom	dzięki	
łączności Ethernet i Wi-Fi

•	 	Łatwe	w	konfigurowaniu	połączenie	
Wi-Fi, wyposażone w udoskonalone 
zabezpieczenie z szyfrowaniem WPA2

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

Atrament	Epson	DURABrite	Ultra	zapewnia	trwałe	
wydruki firmowe doskonałej jakości na różnorodnych 
nośnikach.
•	 	Dokumenty	tekstowe	o	jakości	biznesowej	i	żywe	

kolory
•	 	Szybkoschnące	wydruki	są	odporne	na	działanie	

wody, powstawanie smug, używanie zakreślacza  
i blaknięcie

•	 	Technologia	pigmentów	pokrytych	żywicą	
umożliwia drukowanie na różnych rodzajach 
nośników
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Epson WorkForce WF-7015

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•		Epson	WorkForce	WF-7015
•		Cztery	oddzielne	wkłady	atramentowe
•		Płyta	CD	z	oprogramowaniem
•		Podstawowa	instrukcja	obsługi
•		Instrukcja	„Zacznij	tutaj”
•		Karta	gwarancyjna
•		Przewód	zasilający

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

 T1301
 T1302
 T1303
 T1304
  T1306

 T1291
 T1292
 T1293
 T1294
  T1295

OPAKOWANIE

•	 	Kod	SKU
  

•	 	Kod	paskowy
  

•	 	Wymiary	pudełka
   

•	 	Waga	pudełka
  

•	 	Liczba	na	palecie
  

•	 	Kraj	pochodzenia
   

TECHNOLOGIA DRUKOWANIA
Metoda drukowania
Konfiguracja	dysz
Wielkość kropli
System	atramentu

4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo
384 dysze – czarny / 128 dysz – każdy kolor (cyjan, magenta, żółty)
2 pl (min.), technologia kropli o zmiennej wielkości
Tusz	Epson	DURABrite	Ultra

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU Do	5760	×	1440	dpi	w	trybie	optymalizacji	na	odpowiednich	nośnikach	z	wykorzystaniem	
technologii	RPM	(Resolution	Performance	Management)

PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA
Dokument	A4	(mono/kolor)
Dokument	A4	(jakość	biznesowa)
Dokument	A4	dwustronny	(jakość	
biznesowa)

Do	34	str./min2

Druk	monochromatyczny	do	15	str./min1, druk kolorowy do 8,2 str./min1	(ISO/IEC	24734)
 
Druk	monochromatyczny	do	7,7	str./min1, druk kolorowy do 5,2 str./min1 (ISO/IEC	24734)

ŁĄCZNOŚĆ
USB
Wi-Fi
Ethernet

Hi-Speed	USB	–	zgodne	ze	specyfikacją	USB	2.0
Bezprzewodowa	sieć	LAN	IEEE	802.11b/g/n
Przewodowa	łączność	LAN	IEEE	802.3	(100	BASE-TX,	10	BASE-T)

BEZPIECZEŃSTWO	W	SIECI	
BEZPRZEWODOWEJ

WEP	–	64-bitowe,	WEP	–	128-bitowe,	WPA-PSK	(TKIP)	–	zgodne	z	WPA2
WPA-PSK	(AES)	–	zgodne	z	WPA2

OBSŁUGA	PAPIERU
Pojemność
Rozmiar	nośników

Margines drukowania
Druk	dwustronny

Do	500	arkuszy	zwykłego	papieru	w	formacie	A4	(75	g/m2)
A3+,	A3,	A4,	letter,	legal,	20	×	25	cm,	13	×	20	cm,	13	×	18	cm,	10	×	15	cm,	9	×	13	cm,	A5,	
A6,	B5,	panoramiczny	16:9,	koperty:	nr 10,	DL,	C4,	C6
0 mm górny, lewy, prawy i dolny zależnie od ustawień w sterowniku drukarki6
Tak (tylko do A4)

WKŁADY ATRAMENTOWE

Seria	Jeleń
Seria	Jabłko

Cztery	osobne	wkłady	atramentowe
Czarny	 Cyjan	 Magenta	 Żółty
T1301 T1302 T1303 T1304
T1291 T1292 T1293 T1294

SPECYFIKACJA	ELEKTRYCZNA
Zużycie	energii

Napięcie

20	W	(drukowanie	autonomiczne,	wzorzec	normy	ISO/IEC	24712)
3,7 W (tryb uśpienia)
Drukarka	zatwierdzona	w	programie	ENERGY	STAR
240 V

SYSTEMY	OPERACYJNE Windows	XP	/	XP-x64	/	Vista	/	7	/	Server	2008	R2/2008/2003,	Mac	OS	10.4.11	lub	nowszy

PARAMETRY OGÓLNE
Wymiary	(Szer.×Gł.×Wys.)	
Masa
Poziom hałasu

558	×	414	×	264	mm
12,3 kg
5	B(A),	36	dB(A)	(papier	fotograficzny	Epson	Premium	Glossy/tryb	Photo	RPM)

OPROGRAMOWANIE Instalacja	Epson	Easy	Photo	Print,	Epson	NetEasy

GWARANCJA Standardowo	1	rok	gwarancji.	Opcjonalne	rozszerzenie	do	3	lat,	w	zależności	od	dostępności

1		Oszacowano	zgodnie	z	normą	ISO/IEC24734	obrazującą	średnią	ESAT	testów	kategorii	biznesowej	dla	domyślnego	drukowania	
jednostronnego i dwustronnego. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/testing

2  Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.epson.eu/testing
3  Porównanie w stosunku do 10 wiodących kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych A4 sprzedawanych we 
Francji,	Niemczech,	Włoszech,	Hiszpanii	i	Wielkiej	Brytanii	w	czwartym	kwartale	2010	r.	według	danych	IDC.	Koszt	wydruku	strony	
obliczany jest na podstawie oficjalnych cenników producentów wkładów z tonerem oraz danych o wydajności opublikowanych we 
Francji,	Niemczech,	Włoszech,	Hiszpanii	i	Wielkiej	Brytanii	na	grudzień	2010	r.

4		Przybliżone	wartości	wydajności	są	oparte	na	normach	ISO/IEC	24711	i	24712.	Więcej	informacji	można	znaleźć	pod	adresem	 
www.epson.eu/testing

5  Porównanie w stosunku do 10 wiodących kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4 sprzedawanych 
we	Francji,	Niemczech,	Włoszech,	Hiszpanii	i	Wielkiej	Brytanii	w	pierwszym	kwartale	2011	r.	według	danych	IDC.	Zużycie	energii	
obliczone przy użyciu opublikowanych danych producentów z lipca 2011 r. odnośnie drukowania w trybie standardowym.

6  W innym przypadku – 3 mm górny, lewy, prawy i dolny

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.


	SKU code: C11CB59302
	Barcode: 8715946483955
	Carton dimensions: 700 × 497 × 376 mm
	Carton weight: 15 kg
	Pallet quantity: 10
	Country of origin: Indonezja


