
�WorkForce�Pro�WF-5620DWF
DATASHEETS

De 4-in1 WF-5620DWF heeft lage bedrijfskosten, een laag energieverbruik, hoge 
afdruksnelheden en eigenschappen die speciaal zijn ontworpen voor een makkelijke zakelijke 
integratie. Met automatisch dubbelzijdig afdrukken, scannen, kopiëren en faxen wordt elke taak 
makkelijk en efficiënt, ideaal voor de zakelijke omgeving. Direct afdrukken en scannen met een 
USB en veilig afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen.

Lage bedrijfskosten
De multifunctionele WorkForce Pro WF-5620DWF biedt tot 50% lagere kosten per pagina 
dan vergelijkbare kleurenlaserprinters1. Zo bespaart u geld wanneer u gebruikt maakt van 
de inktpatronen met hoge capaciteit tot maximaal 4000 pagina's2. Bovendien hoeven er, 
in tegenstelling tot een laserprinter, minder onderdelen te worden vervangen.
Milieuvriendelijk
De WF-5620DWF verbruikt maximaal 80 procent minder energie dan kleurenlaserprinters 
van concurrenten.1 Dit is gedeeltelijk te danken aan de technologie zonder hitte. Er vindt 
geen uitstoot plaats van ozongassen en de stille printmodus, alsmede het ontbreken van 
een ventilatorgeluid tijdens en na het printen, maakt dit de ideale printer voor de 
werkomgeving.
Tijd besparen
Deze efficiënte zakelijke printer is sneller dan een laserprinter met standaard afdruktaken1

, met afdruksnelheden tot maximaal 34 ppm in zwart-wit, 30 ppm in kleur of 20 ppm ISO 
afdruksnelheid in beide standen3. Met een hoge papiercapaciteit van 580 vellen is er 
minder tijd gemoeid met bijvullen de printer heeft een hoge maandelijkse afdrukcyclus 
van 35.000 pagina's4.
Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
PrecisionCore zorgt bij afdrukken op hoge snelheden voor de kwaliteit waar Epson 
bekend om staat, wat een vereiste is op kantoor en in commerciële en industriële 
omgevingen. Sneldrogende DURABrite Ultra ink. Met scannen-naar-functies en LDAP-
ondersteuning integreert deze printer makkelijk in de zakelijke omgeving. Op het intuïtieve 
kleurenaanraakscherm zijn meerdere functies direct beschikbaar en met de handmatige 
papierlade aan de achterkant kunt u op een scala van media afdrukken.

KEY FEATURES

Tijd besparen
Automatisch dubbelzijdig afdrukken, scannen, 
kopiëren, faxen
Milieuvriendelijk
Gebruikt tot maximaal 80 procent minder 
energie dan kleurenlaserprinters van 
concurrenten1

Lage bedrijfskosten
Tot 50% lagere kosten per pagina dan bij 
kleurenlaserprinters van concurrenten1

Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
Scannen-naar-functies en ondersteuning voor 
LDAP-adresboek
PrecisionCore technologie
Epson's meest geavanceerde 
printkoptechnologie



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode PrecisionCore™-printkop

AFDRUK

Tijd tot eerste pagina Monochroom�7�seconden, Kleur�7�seconden

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 20�Pagina's/min�Monochroom, 20�Pagina's/min�Kleur

Maximale afdruksnelheid 34�Pagina's/min�Monochroom (gewoon papier), 30�Pagina's/min�Kleur (gewoon papier)

Snelheid duplex afdrukken 

ISO/IEC 24734

11�A4-pagina's/min.�Monochroom, 11�A4-pagina's/min.�Kleur

Printresolutie 4.800�x�1.200�dpi

Printvolume 35.000�Pagina's per maand

Ga naar http://www.epson.eu/testing voor meer informatie over afdruksnelheden. 

SCANNEN

Scansnelheid kleur A4 300�dpi (with ADF), 4,5�ipm with ADF scan 200�dpi (flatbed) 14�sec. with flatbed scan

Advanced document 

integration

Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Computer (Epson 

Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-

geheugenapparaat/-kaart

FAX

Faxoverdrachtsnelheid Tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina

Paginageheugen Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)

COPY

Kopieersnelheid t/m�19�ipm Black, t/m�19�ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), USB-host, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

WLAN-veiligheid WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal

Automatische 

documenteninvoer

35�Pagina's

Standaard papierinvoer 330�Losse vellen�Standaard, 80�Losse vellen�MP tray, 250�Losse vellen�paper tray

Optionele papierlade(s) Papierlade voor 250 vellen

EXTRA FUNCTIES

Features Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB

LCD-display Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:�8,8�cm

OVERIGE

Garantie 12�maanden�Binnenbrengen

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CD08301

Streepjescode 8715946533520

Afmetingen losse verpakking 610 x 515 x 485 mm

Gewicht van de verpakking 17,4 kg

stuks 1 Eenheden

Palletformaat 8�stuks (2 x 4)

�WorkForce�Pro�WF-5620DWF

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Korte installatiehandleiding
Afzonderlijke inktpatronen
Hoofdapparaat
Garantiedocumenten
Stroomkabel
Drivers en hulpprogramma's (CD)

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

T789

4.000 pagina's*

4.000 pagina's*

Toren van Pisa 
79

Toren van Pisa 
79XL

900 pagina's* 2.600 pagina's*

800 pagina's* 2.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.

VERBRUIKSMATERIAAL

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Black

� C13T789140 (4.000        ( ))

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Cyan

� C13T789240 (4.000        ( ))

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Magenta

� C13T789340 (4.000        ( ))

WF-5xxx Series Ink Cartridge XXL Yellow

� C13T789440 (4.000        ( ))

Singlepack Black 79XL DURABrite Ultra Ink

� C13T79014010 (2.600        ( ))

Singlepack Cyan 79XL DURABrite Ultra Ink

� C13T79024010 (2.000        ( ))

Singlepack Magenta 79XL DURABrite Ultra Ink

� C13T79034010 (2.000        ( ))

Singlepack Yellow 79XL DURABrite Ultra Ink

� C13T79044010 (2.000        ( ))

1. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/inkjetsaving 2. Geschat paginarendement op
basis van ISO/IEC 24711/24712. Het werkelijke aantal
pagina's is afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en
de gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie gaat u
naar www.epson.eu/pageyield 3: vastgesteld in
overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde
van ESAT voor Office Category Test voor standaard
A4-simplex en duplex weer. Voor meer informatie gaat u
naar www.epson.eu/testing 4. Het maximum aantal
afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties
van de printer, inclusief door ISO beoordeelde
afdruksnelheden en papierverwerkingsmogelijkheden.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV – Vestiging België 
Belgicastraat 4 – Keiberg 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


