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ET-5880

Denna multifunktionsskrivare är snabb och har många funktioner. Den
levererar problemfria utskrifter i fantastisk kvalitet till mycket låg total
ägandekostnad.
Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med denna lättanvända EcoTank W-iFi-skrivare som
har exceptionellt låg kostnad per sida och minskar energiförbrukningen tack vare
värmefri PrecisionCore-teknik. A4-jobb kan utföras snabbt tack vare snabba utskriftsoch skanningshastigheter, medan två fack för 250 A4-ark, ett bakre fack för 50 ark och
en ADM med plats för 50 A4-ark ser till att papperskapaciteten är hög.
Spara mer
Spara varje gång du skriver ut med denna EcoTank. Den har stora bläckbehållare som du
fyller på med billiga bläckflaskor. Det ger otroligt låg kostnad per sida. Tack vare den
värmefria PrecisionCore-tekniken håller du även energiförbrukningen nere till ett minimum,
så att elräkningen krymper.
Tidsbesparande funktioner
ET-5880 är vår snabbaste A4-enhet i klassen. Tiden till första utskrift är bara 5,5
sekunder¹, och den kan skriva ut upp till 25 sidor/minut. Den automatiska
dokumentmataren kan skanna upp till 27,5 bilder/minut.
Få användaringrepp
Denna EcoTank kan skriva ut tusentals sidor innan bläck behöver fyllas på, och de två
pappersfacken har en kapacitet på 500 ark. Slipp besväret med att ladda sidor manuellt
tack vare en generös bakre matning för 50 ark och en ADM i A4-format.
Enkel att använda och pålitlig
Det är enkelt att välja funktioner med en LCD-pekdisplay i färg. Dessutom är det enkelt
att fylla på de stora främre bläckbehållarna tack vare de återförslutningsbara, intuitiva och
droppsäkra bläckflaskorna.
Skriv ut nästan var du vill
Det är enkelt att skriva ut från mobiler, surfplattor och bärbara datorer på ET-5880. Med
Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skriva ut dokument från smarta enheter via appen Epson
iPrint².
Uppnå professionella resultat
Utskrifter från kant till kant³ och det pigmenterade DURABrite ET-bläcket hjälper dig att
uppnå makalös utskriftskvalitet för specialprojekt.

VIKTIGA FUNKTIONER
4-i-1-skrivare i A4-format med ultralåg
kostnad
Ekonomiskt bläckbehållarsystem
Snabba utskrifter och skanningar
Skriv ut upp till 25 s/min och skanna upp till
27,5 bilder/min
Lättanvänd främre bläckbehållare
Slipp krångel och spill tack vare de
förbättrade bläckflaskorna
Mobilutskrift och anslutningsmöjligheter
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet och kostnadsfria
appar för mobilutskrift²
Utformad för företag
2 främre fack för 250 ark var, bakre matning
för 50 ark, ADM för 50 ark, PCL och PS3

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

ET-5880

WF-78xx / ET-58xx /ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box

C12C934591

113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle

C13T06B440

6.000 pages

113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle

C13T06B340

6.000 pages

113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle

C13T06B240

6.000 pages

113 EcoTank Pigment Black ink bottle

C13T06B140

7.500 pages

LOGISTIKINFORMATION
SKU

C11CJ28401

Streckkod

8715946676654

LEVERANSOMFATTNING
1 komplett uppsättning bläck (Bk – 127 ml,
CMY – 70 ml)
Strömkabel
Installations- / säkerhetshandbok
Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
Garantidokument
Huvudenhet
Snabbstartsguide

BLÄCKKAPACITETSDATA

113 4 colour ink bottles 113

7.500 sidor*
6.000 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 enligt ISO/IEC 24734. Detta visar den
genomsnittliga uppskattade mättade kapaciteten (ESAT) i
kategoritestet för kontor för vanliga enkelsidiga
utskrifter. Mer information finns på www.epson.eu/testing
2. En trådlös anslutning till internet krävs. Mer
information och en lista över språk och enheter som stöds
finns på www.epsonconnect.com
3. Funktionen för utskrift från kant till kant är avsedd
att användas bara ibland. Det finns en begränsning för hur
många utskrifter som kan produceras i det här läget innan
bläckdynan behöver bytas ut. När denna gräns har uppnåtts
går det ändå att skriva ut i standardläge. Läs
användarhandboken och garantivillkoren om du vill veta mer.
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