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Verminder uw zakelijke afdrukkosten en milieu-impact, maar vergroot 
de productiviteit door minder interventie en verbeterde beveiliging.

Dit multifunctionele apparaat voor kleine werkgroepen is ideaal voor de zakelijke 
omgeving, van kleine kantoren tot grote ondernemingen die voorheen mogelijk 
laserprinters gebruikten, maar nu op zoek zijn naar kostenbesparingen, verhoging van de 
productiviteit en beperking van de uitvaltijd. Bovendien kunnen ze de milieubelasting van 
hun bedrijf terugdringen en de reputatie op het gebied van verantwoord ondernemen 
verbeteren.

Bespaar geld
Bedrijven kunnen ten minste 50% besparen op hun kosten per pagina voor 
kleurenafdrukken ten opzichte van vergelijkbare lasermodellen1. Dit apparaat is 
ontworpen voor werkgroepen, zodat uw bedrijf het verborgen verlies aan productiviteit 
van medewerkers als gevolg van centraal afdrukken kan vermijden. De kosten kunnen 
nog verder worden teruggedrongen doordat verbruiksmaterialen minder vaak hoeven te 
worden vervangen dankzij het vernieuwende inkttoevoersysteem.

Hoge productiviteit en bijna geen interventie
Dit apparaat levert de snelste tijd tot de eerste afdruk in zijn segment voor afdrukken in 
kleur (5,3 seconden) en zwart-wit (4,8 seconden) ten opzichte van vergelijkbare 
laserprinters, en beschikt bovendien over de snelste kleurenscansnelheid van 24 apm2. 
Druk tot 10.000 pagina's in zwart-wit en 5000 pagina's in kleur af zonder 
verbruiksartikelen te hoeven vervangen dankzij het hoogste inktrendement in dit segment3

. Grootste standaard papiercapaciteit van 330 vellen in dit marktsegment4.

Verminder uw impact
Profiteer van een laag stroomverbruik én uitzonderlijk scherpe afdrukken, met een 
energieverbruik dat minstens 90% lager ligt dan voor vergelijkbare lasermodellen5.

Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
Een reeks software en hulpmiddelen bieden veilige afdrukopties en efficiënt scannen, en 
helpen apparaten op afstand te beheren. NFC en draadloze aansluitmogelijkheden 
ondersteunen tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten. Via de op een smartphone 
geïnspireerde gebruikersinterface met aanraakscherm, is de printer intuïtief te bedienen. 
Dankzij Epson Open Platform en onze samenwerking met ISV's kunnen we nog meer 
oplossingen bieden, zoals PaperCut print management software. Beschikbaar via de 
Epson Print365 managed print service.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogste inktrendement in zijn segment
Druk tot 10.000 pagina's af zonder de inkt te 
vervangen3

Milieuvriendelijk
Verbruikt tot 90 procent minder stroom dan 
kleurenlaserprinters van concurrenten5

Bespaar geld
Bespaar ten minste 50% op de kosten per 
pagina in kleur, ten opzichte van vergelijkbare 
lasermodellen1.
Bespaar tijd
Automatisch dubbelzijdig afdrukken, scannen, 
kopiëren en faxen
Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
Extra functionaliteit via softwarehulpmiddelen 
zoals Epson Open Platform



VERBRUIKSMATERIAAL

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black C13T944140 3.000 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 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-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black C13T946140 10.000 pages

Maintenance box C13T671600
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BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Afzonderlijke inktpatronen
Stroomkabel
Drivers en hulpprogramma's (CD)
Plaatsingshandleiding
Gebruiksaanwijzing (CD)

INKT RENDEMENTGEGEVENS

T9444 T9454 T9461

3.000 
pagina's*

5.000 
pagina's*

10.000 
pagina's*

3.000 
pagina's*

5.000 
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.

1.  Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa, met
een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut, zoals
vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot juni 2017.
Gegevens voor kosten per pagina (CPP) zijn afkomstig uit
een rapport van GAP Intelligence voor augustus 2017 en
vertegenwoordigen een gemiddelde van de catalogusprijzen
in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
(waarbij de waarde is uitgedrukt in euro's, zoals vermeld
door GAP). De waarden voor Epson zijn gebaseerd op de
verkoopadviesprijs van XXL-inktzakken (met rendement van
5000 pagina's volgens IEEE/ISO 24711/24712). Prijzen voor
de modellen van de concurrentie zijn gebaseerd op de
laagste beschikbare CPP (kosten per pagina).
2.  Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa,
met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut,
zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot september
2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
3.  Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan
variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/pageyield. Vergeleken met de 10 best
verkochte kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost
Europa, met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per
minuut, zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot
september 2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
4.  Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa,
met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut,
zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot september
2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
5.  Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa, met
een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut, zoals
vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot juni 2017. Op
basis van gegevens afkomstig van BLI.
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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 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
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


