
WorkForce WF-110W
DATASHEET / BROCHURE

Skriv ut var som helst med Epsons minsta och lättaste trådlösa A4-
bläckstråleskrivare som kan laddas på språng via USB.

För yrkespersoner som behöver skriva ut när dom är på språng är Epsons bärbara A4-
skrivare en lösning med hög kvalitet. Bläckstråleskrivaren är liten och lätt och har ett 
integrerat batteri, är utrustad med en LCD-display, kan anslutas till Wi-Fi och Wi-Fi Direct 
samt är kompatibel med Google Cloud Print och Epson iPrint.1 Den är perfekt för att 
skriva ut fakturor, avtal och andra dokument utan att bekymra sig om några sladdar. 

Bärbara utskrifter
WF-110W är Epsons minsta och lättaste trådlösa A4-bläckstråleskrivare. Dess mått är 
endast 309 x 154 x 61 mm och den väger bara 1,6 kg. 

Skriv ut utan strömkabel
Ett inbyggt batteri som låter dig skriva ut 50 sidor – och batteriet laddas lätt igen via USB. 
För ännu större flexibilitet kan du välja till ett externt batteri som låter dig skriva ut upp till 
410 sidor2.

Smidig
Skriv ut trådlöst med kompatibla lösningar såsom Google Cloud Print och Epson 
Connect. Använd appen Epson iPrint1 för att skriva ut trådlöst från smarttelefoner och 
surfplattor. Du kan till och med ta emot filer för utskrift från nästan var som helst i världen 
via Epson Email Print1.

Högkvalitativa utskrifter
Den här skrivarens kvalitet återspeglas i kvaliteten på utskrifterna. Det är faktiskt den enda 
bärbara skrivaren som använder pigmenterat bläck för alla färger, vilket ger hållbara 
resultat som inte smetar.

Effektiv
WF-110W ger en ISO-utskriftshastighet på 7 svartvita sidor per minut och 4 färgsidor per 
minut3 och har en bläckkapacitet på 250 svartvita sidor och 200 färgsidor4. Med en 3,7-
cm LCD-display är det lätt att konfigurera en Wi-Fi-anslutning utan att använda en dator, 
samt att kontrollera bläcknivåerna.

VIKTIGA FUNKTIONER

Bärbara utskrifter
Lättviktig, kompakt design
Uppladdningsbart batteri
Koppla in skrivaren i en USB-port eller ladda 
den med den medföljande nätadaptern
Wi-Fi och Wi-Fi Direct
Skriv ut trådlöst var du än är
Hög utskriftskvalitet
Pigmenterat bläck garanterar bästa resultat
Lättanvänd
Smidigt med enkel konfiguration



LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CH25401

Streckkod 8715946670812

Tillverkningsland Filippinerna

WorkForce WF-110W

LEVERANSOMFATTNING

2x Underhållsfack
Nätdel
Bläckpatroner (1 svart, 1 trefärgerspatron)
Huvudenhet
microUSB-kabel

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

266

267

BLÄCKKAPACITETSDATA

Jordglob 267

250 sidor*

200 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.  Epson iPrint kräver trådlös anslutning. Email print
kräver internetuppkoppling. Mer information och en lista
över språk och enheter som stöds finns på
www.epson.se/connect
2.  . När ett externt batteri, som kan köpas separat, används.
(50 sidor: inbyggt batteri; 360 sidor: extra batteri).
3.  Bestäms i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar
genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för normal
enkel-/dubbelsidig utskrift.  Mer information finns på
www.epson.eu/testing
4.  Ungefärligt sidantal baserat på ISO/IEC 24711/24712.
Faktisk mängd varierar beroende på hur många bilder som
har skrivits ut och användningsförhållandena. Mer
information finns på www.epson.eu/pageyield

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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