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Utöka din potential med denna A4-bläckstråleskrivare med flera 
funktioner. Den producerar högkvalitativa utskrifter till låg kostnad och 
flexibla, trådlösa lösningar.

Tänk stort med denna högkvalitativa multifunktionsskrivare med dubbelsidig utskrift, 
enkelsidig skanning och fax upp till A4. Du klarar uppgifterna snabbt med 
utskriftshastigheter på upp till 25 sidor/min¹ i svart och en automatisk dokumentmatare 
för 35 A4-ark. Glöm inte heller det kostnadseffektiva bläcket och de flexibla trådlösa 
anslutningslösningarna, t.ex. Scan-to-Cloud².

Professionella A4-utskrifter
Denna A4-multifunktionsskrivare uppfyller behoven även hos de mest krävande 
hemmakontor och små kontor. Den erbjuder dubbelsidiga utskrifter och enkelsidig 
skanning, kopiering och fax upp till A4 och har dessutom en automatisk dokumentmatare 
som kan hantera upp till 35 A4-ark. Dessutom ger PrecisionCore-skrivhuvudet 
högkvalitativa, laserliknande utskrifter. 

Förbättra produktiviteten
Denna effektiva, tillförlitliga och snabba modell erbjuder dubbelsidiga A4-utskrifter och 
utskriftshastigheter på 25 sidor/min i svart och 12 sidor/min i färg¹. Den är dessutom lätt 
att använda direkt tack vare det intuitiva användargränssnittet och en 10,9 cm 
pekdisplay. 

Minimera dina utgifter
Minska dina kostnader dramatiskt eftersom denna skrivare är kompatibel med separata 
bläck som är 50 % mer effektiva jämfört med patroner med tre färger³. Utmärkt valuta för 
pengarna – patronerna finns i standardutförande, XL och XXL och som mest klarar den 
upp till 1 100 sidor . 

Flexibla trådlösa lösningar
Skriv ut från var som helst på kontoret med Wi-Fi-anslutning eller använd Wi-Fi Direct för 
att skriva ut från kompatibla trådlösa enheter utan ett Wi-Fi-nätverk. Epsons kostnadsfria 
utskriftsappar och -lösningar för mobiler ger ytterligare mångsidighet – Email Print ger dig 
möjlighet att skicka utskriftsjobb till skrivaren från nästan vilken plats som helst i världen². 
Med Scan-to-Cloud kan du dessutom dra nytta av att samarbeta med andra².

VIKTIGA FUNKTIONER

Högkvalitativ A4-multifunktionsskrivare
Dubbelsidiga utskrifter och enkelsidig skanning, 
kopiering och fax – allt i A4
Snabba utskrifter i affärskvalitet
25 sidor/min i svart och 12 sidor/min i färg¹
Kostnadseffektiva bläck
Separata bläck är 50 % mer effektiva jämfört 
med patroner med tre färger³
Trådlösa lösningar
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Scan-to-Cloud²
Epsons kostnadsfria appar för mobila 
utskrifter
Frihet att skriva ut och skanna från nästan vilken 
plats som helst²



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™-skrivhuvud

Minimal droppstorlek 3,8 pl

Bläckteknologi DURABrite™ Ultra

UTSKRIFT

Number of colours 4 colour

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

25 Sidor/min Monokrom, 12 Sidor/min Colour

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734

16 A4 Pages/min Monokrom, 9 A4 Pages/min Colour

Maximal utskriftshastighet 36 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 22 Sidor/min Colour (vanligt papper)

Utskriftsupplösning 4.800 x 2.400 DPI

Utskriftsvolymer 33.000 Sidor per månad

Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa 

prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.

Recommended Duty Cycle 200 - 1.500 Sidor per månad

Färger Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]

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

SKANNER

Skanningsupplösning 1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

Utgåveformat BMP, JPEG, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG

Scannertyp Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Fax speed dials (max) 100 names and numbers

Page memory upp till 180 sidor (ITU-T nr.1-diagram)

Faxfunktioner Ta emot och spara, Auto Redial, -adressbok, Sänd fax, Fax Preview

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (kuvert), 

DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Rättsligt, Användardefinierat

Automatisk dokumentindrag 35 Sidor

Dubbelsidig Ja (A4, vanligt papper)

Pappersfackkapactitet 250 Ark maximallt

Antal pappersfack 1

CONNECTIVITY

Anslutningar Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 

Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB-värd

WLAN-säkerhet WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ALLMÄNT

Energiförbrukning 18 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 7 Watt Redo, 0,2 

Watt (stänga av), TEC 0,17 kWh/week

Mått 425 x 389 x 265 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 10,2 kg

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CJ06403

Streckkod 8715946679747

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 2 Styck
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LEVERANSOMFATTNING

Separata bläckpatroner
Huvudenhet
Strömkabel
Snabbstartsguide
Garantidokument
Drivrutins- och hjälpprogram (CD)

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

405

405

405

405

405

BLÄCKKAPACITETSDATA

Resväska 405
Resväska 

405XL

350 sidor* 1.100 sidor*

300 sidor* 1.100 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på 
ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den 
verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som 
skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns 
på www.epson.eu/pageyield

1.  Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar
genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för normal
enkelsidig A4-utskrift. Mer information finns på
www.epson.eu/testing
2.  Epson iPrint kräver en trådlös anslutning och Epsons
utskriftsapp. Epson Email print, Epson Remote Print
Driver och Epson Scan-to-Cloud kräver en
internetuppkoppling. Mer information och en lista över
språk och enheter som stöds finns på www.epsonconnect.eu
3.  Baserat på tester som utförts av BLI i juli 2019,
jämfört med motsvarande skrivarmodeller från konkurrent (HP
och Canon), med patroner med tre färger och enligt
tillverkarnas webbplatser juli 2018.  Viktning för dokument-
och fotoutskrifter som tillämpats baserat på ”Printing Usage
& Attitudes Study” från TNS i juni 2013.
4.  Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på
ISO/IEC 24711/24712. Den verkliga utskriftskapaciteten
varierar beroende på hur utskrifterna ser ut och på
användningsförhållandena. Mer information finns på
www.epson.eu/pageyield
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