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Öka produktiviteten genom färre ingrepp samtidigt som du sänker din 
miljöpåverkan och ditt företags utskriftskostnader.

Denna företagsskrivare för små arbetsgrupper är perfekt för företagsmiljöer på allt från 
små kontor till storföretag som tidigare kanske har använt laserskrivare och vill sänka sina 
kostnader, öka produktiviteten och minska driftavbrotten. Detta samtidigt som man 
också minskar företagets miljöpåverkan och förbättrar sitt CSR-rykte.

Spara pengar
Den kan hjälpa företag att spara minst 50 % av sin kostnad per färgsida jämfört med 
motsvarande lasermodeller1. Maskinen är utformad för arbetsgrupper och kan hjälpa ditt 
företag att undvika dolda personal- och produktivitetskostnader kopplade till 
centraliserade utskrifter. Sänk kostnaderna ytterligare genom ett innovativt nytt 
bläcksystemyt som låter dig byta förbrukningsartiklar mindre ofta.

Hög produktivitet och få ingrepp
Ger den snabbaste tiden till första utskrift (FPOT) i sitt segment för utskrifter i såväl färg 
(5,3 sekunder) som svartvitt (4,8 sekunder) i jämförelse med motsvarande laserskrivare2. 
Skriv ut upp till 5 000 sidor i svartvitt och färg utan att byta förbrukningsartiklar3. 
Marknadssegmentets största standardpapperskapacitet på 330 ark4.

Minska din miljöpåverkan
Utnyttja en låg energiförbrukning utan att behöva kompromissa med extremt skarpa 
utskrifter, samtidigt som du använder minst 90 % mindre energi jämfört med 
motsvarande lasermodeller5.

Konstruerad för företag
Ett stort utbud program och verktyg ger säkra utskriftsalternativ och hjälper dig att 
hantera enheter på distans. NFC- och trådlös anslutning stöder också utskrift från mobila 
enheter. Dessutom gör dess smartphone-inspirerade användargränssnitt den intuitiv att 
använda.

VIKTIGA FUNKTIONER

Den största bläckkapaciteten i sitt segment
Skriv ut upp till 5 000 sidor utan att behöva 
byta bläck3

Miljövänlig
Förbrukar upp till 90 mindre energi än 
konkurrerande färglaserskrivare5

Spara pengar
Spara minst 50 % av kostnaden per färgsida 
jämfört med motsvarande lasermodeller1.
Spara tid
Snabba och tillförlitliga utskrifter med 
PrecisionCore
Konstruerad för företag
Pigmenterat DuraBrite Ultra-bläck



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black C13T945140 5.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan C13T945240 5.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta C13T945340 5.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow C13T945440 5.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan C13T944240 3.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta C13T944340 3.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow C13T944440 3.000 pages

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black C13T944140 3.000 pages

Maintenance box C13T671600

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette

C12C932871

Medium Cabinet for WF-5000 series

7112285

High Cabinet for WF-5000 Series

7112284

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CG06401

Streckkod 8715946634241

Tillverkningsland Indonesien

WorkForce Pro WF-C5210DW

LEVERANSOMFATTNING

Separata bläckpatroner
Strömkabel
Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
Uppställningsanvisning
Bruksanvisning (CD)

BLÄCKKAPACITETSDATA

T9441 T9454

3.000 sidor* 5.000 sidor*

3.000 sidor* 5.000 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.  Jämförelse mot de 10 bäst säljande färglaserskrivarna,
med en utskriftshastighet mellan 1 och 30 sidor per minut,
i Västeuropa och Central- och Östeuropa enligt IDC under
12 månader fram till och med juni 2017. Kostnad per sida
data har hämtats från GAP-informationsrapporten för
augusti 2017 och anger ett prisgenomsnitt för TY, FR och
UK (med värden i euro enligt angivet av GAP). Epsons
värden baseras på rekommenderat pris för XXL-bläckpaket (5
000 sidors kapacitet enligt IEEE/ISO 24711/24712). Priser
för konkurrerande modeller har den lägsta kostnaden per
sida tillgänglig.
2.  Jämförelse mot de 10 bäst säljande färglaserskrivarna
i Västeuropa och Central- och Östeuropa med en
utskriftshastighet mellan 1 och 30 sidor per minut, enligt
IDC under 12 månader fram till och med september 2017.
Uppgifterna har hämtats från BLI.
3.  Genomsnittlig utskriftskapacitet. Den verkliga
utskriftskapaciteten varierar beroende på de bilder som
skrivs ut och på användningsförhållandena. Mer information
finns på www.epson.eu/pageyield.
4.  Jämförelse mot de 10 bäst säljande färglaserskrivarna
i Västeuropa och Central- och Östeuropa med en
utskriftshastighet mellan 1 och 30 sidor per minut, enligt
IDC under 12 månader fram till och med september 2017.
Uppgifterna har hämtats från BLI.
5.  Jämförelse mot de 10 bäst säljande färglaserskrivarna i
Västeuropa och Central- och Östeuropa med en
utskriftshastighet mellan 1 och 30 sidor per minut, enligt
IDC under 12 månader fram till och med juni 2017.
Uppgifterna har hämtats från BLI.
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