
WorkForce Pro WF-C869R מדפסת הזרקת דיו

 בנויה לעסקים, 
מתוכננת ליעילות

Performance in harmony with ecology



 184,000 דפים של ביצועים 
 אמינים וצריכת אנרגיה נמוכה 

בשיעור של עד 295%

 מציגים את מגוון המדפסות הרב-תכליתיות מסדרת 
 WorkForce Pro WF-C869R Replacement Ink Pack
RIPS(  System(. חיסכון עד 95% בצריכת אנרגיה2,  99% 

בבזבוז2, וצמצום זמני השבתה עם מדפסת הזרקת דיו אמינה 
ועסקית היכולה להדפיס עד 84,000 דפים ללא החלפת חומרים 

מתכלים1. 

באמצעות שילוב טכנולוגיה חדשנית ומדויקת עם האיכות המובילה בתעשייה 
ש- Epson מפורסמת בהן, הדגם WF-C869R נדרש להתערבות נמוכה של 

המשתמש ומסייע לאפשר פרודוקטיביות רציפה ללא שום התפשרות על האיכות. 

 Epson של WorkForce Pro WF-C869R סדרת מדפסות הזרקת הדיו החדשה 
כוללת את RIPS(  Replacement Ink Pack System(, היכולה לאפשר הדפסה 

של עד 84,000 דפים לפני שצריך להחליף דיו1. כיוון שלחומרים המתכלים יש 
 ,)fuser( תפוקה גבוהה כל-כך והמדפסת כוללת פחות רכיבים דוגמת יחידות קיבוע

תופים וחומרי פיתוח, האמינות של המדפסת גדולה יותר ותוחלת החיים שלה 
ארוכה יותר.



ידידותיות לסביבה

חיסכון בצריכת אנרגיה2

עד

95%

הגדלת פרודוקטיביות  התערבות נמוכה 
של המשתמש

84k
ללא צורך בהחלפת חומרים מתכלים1

הדפסה של עד

חיסכון

99%
בבזבוז2

 חיסכון בשיעור 
של עד

 הדפסה על מדיה בעובי 
של עד 300 ג/מ"ר

גמישות בעזרת 
מדיה מגוונת
 תהליך הדפסה 

נטל חימום

מהירה יותר ליציאת דף 
ראשון לעומת מדפסות 

לייזר ומכונות צילום2

3.5x
עד



 זרימת עבודת הדפסה 
נטולת טרדות

התערבות נמוכה של המשתמש
טכנולוגיית ראש ההדפסה PrecisionCore המוכחת של Epson יחד 

עם Replacement Ink Pack System מפחיתות את הצורך 
בהתערבות המשתמש. קיבולת ההדפסה הגבוהה של 84,000 דפים1 

לפני שיש להחליף דיו, מפשטת את ניהול אספקת הדיו ומאפשרת 
לצוותים עסוקים ליהנות מפרודוקטיביות רצופה של 24/7. כיוון 

שקיימים רכיבים מועטים יותר בהשוואה למדפסות לייזר דומות, 
 הצורך בהתערבות ידנית מצטמצם והפרעות לצורך שירות 

מופחתות למינימום.

IT הפחתת עלות של תמיכת
בעזרת מארזי דיו בקיבולת גבוהה והודות לעובדה שאין במדפסת 

יחידות קיבוע )fuser( ותופים, ניתן לצמצם דרמטית את העלויות והזמן 
המוקדשים לניהול, לתיקון, לשגיאות בטעינת דיו ולתחזוקה. בנוסף, 

תוכל להימנע מעלויות נסתרות דוגמת חוסר התאמה של חומרים 
מתכלים ותמיכת טכנאים. הדגם WF-C869R אמין במיוחד ונדרש 

לכמות קטנה יותר של חומרים מתכלים, כלומר שתוכל ליהנות מחיסכון 
גדול יותר ולהפנות את המשאבים לשיפור היעילות. 

לייזרמדפסת הזרקת דיו עסקית



התייחסות חכמה לסביבה

CSR עולים על ציפיות
WF- כיוון שאין פליטת גז אוזון, הדגם

C869R מפיק עד 99% פחות פסולת2 וצורך 
עד 95% פחות אנרגיה2 לעומת מדפסות 

ומכונות צילום לייזר דומות, ומצמצם בצורה 
משמעותית את תביעת הרגל הפחמנית.

בניית שרשרת אספקה ירוקה יותר
קבל שליטה טובה יותר בפעולות ההדפסה 

כדי לענות לדרישות התאימות לשרשרת 
אספקה ירוקה. תפוקת הדפים הגבוהה, 

חומרים מתכלים מועטים יותר ופחות פסולת 
אריזות מפחיתים את הנטל הסביבתי של 

לוגיסטיקה ומיחזור כדי שתוכל לעמוד ביעדים 
הסביבתיים שלך.



 הצוות יכול להתמקד 
במה שחשוב וחיוני

מיקסום הפרודוקטיביות
בסביבות תובעניות של קבוצות עבודה שבהן 
 WF-C869R השבתה אינה אופציה, סדרת

מקנה תחושת ביטחון שאפשר לסמוך עליה. 
עם מהירות הדפסה של 35 דפים בדקה הן 
בשחור-לבן והן בצבע )24 דפים בדקה לפי 
4ISO(, הדפסה מהירה עד פי 3.5 של זמן 

.2)FPOT( יציאת דף ראשון

הגמישות שביכולת להדפיס על מדיה 
מגוונת באמצעות יכולות למדיה מגוונת
תהליך ההדפסה שאינו דורש התחממות 

מאפשר להדפיס בקלות על מגוון סוגי מדיה, 
לרבות נייר ממחוזר, מדיה מבריקה, 

מעטפות, כרטיסי ביקור ומדבקות. ביטול זמן 
ההתחממות המשויך בדרך כלל למדפסות 

 ומכונות צילום לייזר, מהיר על פי 2 
בהשוואה לעבודות הדפסה עסקית טיפוסיות 

של מספר דפים במדפסות לייזר. 

צמצום הפסקות המבזבזות זמן
החלפת החומרים המתכלים מהירה ופשוטה. 

כיוון שהזמן הנדרש להתערבות המשתמש 
מצטמצם בעד 294% בהשוואה למדפסות 

לייזר, ניתן ליהנות מראש שקט ושעות רבות 
של ביצועים ללא הפסקה. בנוסף, המדפסת 

גם חסכונית ומפיקה עד פי 4.5 הדפסות 
לעומת לייזר ומכונות צילום צבעוניות2.

מהירה יותר ליציאת דף ראשון 
ממדפסות לייזר ומכונות צילום 

צבעוניות2

3.5x
עד

מהירה יותר לעבודות הדפסה 
עסקית טיפוסית של דפים 

ספורים2

2x
עד 

יותר הדפסות ממדפסות לייזר 
ומכונות צילום צבעוניות3

4.5x
עד 



יחד עם ממשק משתמש קל לשימוש המזכיר ממשק של סמארטפון, הדגם WF-C869R כוללת כסטנדרט תאימות 
ל- PCL ו- Post Script וגם מזין מסמכים אוטומטי )ADF( של 50 דפים להדפסת דופלקס במעבר 1.

בנוסף קיים שפע של כלי אינטגרציה ותוכנות לזרימת עבודה המספקים פונקציונליות נוספת, ומאפשרים ליהנות 
מפרודוקטיביות ורווחיות גדולות עוד יותר.

בנויה לעסקים טובים יותר

)EOP(   Epson Open Platform
קבל שליטה מלאה בפעולות ההדפסה דרך מגוון פתרונות של שותפים 

עסקיים המאפשרים להתאים את הדגם WF-C869R כדי לענות 
לדרישות ספציפיות ומשתנות של העסק. הפתרונות מיועדים כדי לסייע 

לך לנהל את ההדפסה באופן טוב יותר.

הדפסה ממכשירים ניידים ומענן

הפוך את הסמארטפון או מחשב הטבלט לעוזרים עוצמתיים עבור 
 Epson המשרד. שירותי ההדפסה ממכשירים ניידים ומהענן של

מאפשרים להדפיס ולסרוק באופן אלחוטי5 מסמארטפונים וממחשבי 
טבלט במשרד ובנסיעות. 

Document Capture Pro
סרוק, שמור ושלח מסמכים באמצעות הדגם WF-C869R ושרת 

Document Capture Pro, המאפשרים לנהל מסמכים בצורה חלקה, 
 Document פשוטה ומקומית. בנגיעת לחצן בלבד, אפליקציית

Capture Pro מאפשרת למשתמשים לתת שם, להפריד, לשפר, 
לערוך ולהפיץ אוטומטית ובצורה יעילה מסמכים בכל רחבי העסק.

Epson Device Admin
שליטה, ניתוח וניהול צי המדפסות שלך בצורה מרכזית מתוך ממשק 
אינטואיטיבי אחד, המיועד להגדלת הפרודוקטיביות והקטנת העלויות.

Epson Print Admin

הגבר את הפרודוקטיביות ונטר את שימושי ההדפסה דרך פתרון 
מבוסס שרת היוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת 

באמצעות אימות המשתמש.

מחזיק קורא כרטיסים אינו כלול כסטנדרט
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Up to 35ppm mono and colour / 24ppm ISO4   מהירות הדפסה

רזולוציית הדפסה )ברירת מחדל / 
600x600dpi / 4800×1200dpiמקסימלית(

יציאת דף ראשון - הדפסה ממצב מוכן
יציאת דף ראשון - הדפסה ממצב שינה

A4 Simplex 6/6.5sec, Duplex 11/11sec6

  A4 Simplex 9/9sec ISO 176296

 A4 מהירות העתקה חד-צדדית בגודל
)ADF / 22/21)משטח הסורקcpm7 / 22/21cpm8

רזולוציית הדפסה )ברירת מחדל / 
600x600dpi / 600x1200dpi   מקסימלית(

 Printer Control( אמולציות שפת מדפסת
)LanguagePCL5/PCL6, PostScript 3.0, ESC/P Raster, ESC/P-R )RHV2(

pages / 75,00010 pages 2,000-10,0009נפח הדפסה חודשי )מומלץ /  מקסימלי(

קס
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ה 
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ADF -25/25מהירות סריקת מipm A4 simplex, 45/45ipm A4 duplex mono and colour at 200dpi
600x600dpi / 1200x2400dpiרזולוציית סריקה )אופטית / מקסימלית(

)TWAIN )Win/Mac(, WIA )Win(, ICA )Macתאימות
Colour )RGB(: Input 30bits, Output 24bits עומק הצבע

Scan2PC, Scan2Email, Scan2Folder, Scan2Cloud, Scan2USB memory stickפונקציות 'סריקה אל'
Jpeg, TIFF, PDFפורמטים נתמכים
Up to 33.6Kbpsקצב שידור פקס
Mono: MMR/MR/MH; Colour: Jpegסוג דחיסת פקס
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 ,Network: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Wireless Network: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ממשקים סטנדרטיים
IEEE 802.11n, 1xUSB 3.0, NFC )Tag with I/F(

 ,)Simple AP mode( / WEP )64/128bit(, WPA-2PSK)TKIP/AES( Wi-Fi Infrastructure, Wi-Fi Direct )מצבי הפעלה / אבטחה(
WPA2-Enterprise

,IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS / LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP פרוטוקולים )רשת / הדפסה(
IPPS, PTP over IP, DPS over IP, IS, Bonjour/Airprint

פרוטוקולים לניהול רשת
 HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE802.1X,

 ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0,
SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

IEEE802.1x )Ethernet(, IP Filtering, IPSec / Epson Open Platform Supportרשת / אחרים

Windows / Mac תמיכת
 Windows XP 32bit )SP3 or later(, Windows XP x64 )SP2 or later(, Windows Vista/7/8/8.1/10 )32bit or

 64bit( Windows Server 2003 )SP2 or later(/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 / Mac OS X
10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

Linux/Unix/Citrix/SAP/Novel תמיכתLinux, Citrix, Android, iOS Support, SAP device type PCL5/6

יר
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ל 
פו

טי

/ )85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 500-Sheet Front Cassette 2( Sheets-835 הזנת נייר )סטנדרטית / מקסימלית(
1835-Sheets )85-Sheet Rear ASF + 250-Sheet Front Cassette 1 + 3x500-Sheet Front Cassette 2-4(

sheet )plain paper( Face-up, 20-sheet Photo Quality Photo Paper/Postcard-250תפוקת נייר
Rear MP Tray: 64 -300 gsm; Front Cassettes 1-4: 64 - 200 gsm, Duplex Unit: 64 - 150 gsmמשקל הנייר

ADF50 sheets של הסורק
Operating (copy) 40W, Sleep: 1.6W (Wifi on), Typical Energy Consumption 0.3Kwh/weekצריכת אנרגיה

A5010_W
F-C

869R_end-user_brochure_1H
E_06/17

 1. תפוקת דפים מקורבת של עד 84,000 דפים עם יחידת אספקת דיו בקיבולת גבוהה. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת 
www.epson.eu/pageyield. הדיו המותקן כולל דיו המספיק רק לתמיכה באתחול המדפסת. יש לקנות או לספק דיו חדש לצורך הפעולה רגילה. 

 2. כפי שנבדק על-ידי BLI, במהלך חודשיים עד פברואר 2017, לעומת מבחר של מכשירים מתחרים, שנבחרו על-ידי Epson. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר 
www.epson.eu/inkjetsaving

 3. עבור WF-C869R, נתונים נכון לפברואר 2017, בהתבסס על תפוקות דפים נקובות של היצרנים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר 
 www.epson.eu/inkjetsaving

4. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT )אומדן תפוקה רוויה( לבדיקת קטגוריית ציוד משרדי )Office Category Test( בהדפסת ברירת מחדל חד-צדדית 
www.epson.eu/testing לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת .A4 ודו-צדדית בגדול

Epson iPrint .5 ו- Epson Creative Print מחייבים חיבור אלחוטי, ואפליקציות ההדפסה של  Email Print  ,Epson ו- Scan-To-Cloud מחייבות חיבור לאינטרנט.

.ISO/IEC 176297 6. בהתאם לתקן

.ISO/IEC 24735 7. בהתאם לתקן

.ISO/IEC 29183 8. בהתאם לתקן

Epson .9 ממליצה שמספר הדפים הממוצע שמודפס בחודש לא יחרוג מהטווחים המוצהרים לקבל איכות הדפסה ואמינות לטווח ארוך יותר.

10. מספר הדפים המודפסים המרבי לחודש מבוסס על יכולות הביצועים של המדפסת, לרבות מהירויות הדפסה בתקן ISO ויכולות טיפול בנייר.

 לקבלת מידע נוסף ופרטים על התמיכה בשפות ובמכשירים בקר בכתובת www.epson.co.il/connect. כל המפרטים כפופים לשינויים. לקבלת מפרטים עדכניים, בקר בכתובת 
.www.epson.eu

 www.epson.co.il המקומי, או בקר בכתובת Epson לקבלת מידע נוסף, פנה למשרד

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

Epson
אפסון ישראל

תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522


