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Profiteer van deze rendabele, hoogwaardige A3-inkjet met dubbele 
papierlades, dubbelzijdig afdrukken en opties voor draadloze 
verbinding.

Met de WF-7210DTW verkrijgt u snel, professionele prints zonder veel te hoeven 
uitgeven. Workflows worden soepeler en efficiënter door hoge printsnelheden en de 
dubbele papierlades. Kosten worden verlaagd dankzij afzonderlijke inkten en een reeks 
flexibele draadloze oplossingen waardoor u overal kunt werken, hoe u maar wilt. Deze 
printer maakt zeker indruk.

Professionele A3-prints
Deze A3-printer voldoet aan de behoeften van zelfs het meest veeleisende thuiskantoor 
en gebruikers in kleine kantoren. De printer kan dubbelzijdig afdrukken tot A3-formaat en 
is voorzien van twee papierlades, dat is ideaal voor het wisselen tussen verschillende 
mediaformaten of -soorten. Bovendien produceert de PrecisionCore-printkop prints van 
laserkwaliteit.

Verhoog uw productiviteit
Deze efficiënte, betrouwbare en snelle printer biedt dubbelzijdig afdrukken op A3-formaat 
en printsnelheden van 18 ppm in zwart en 10 ppm in kleur1. Dankzij het eenvoudig te 
gebruiken lcd-scherm van 5,6 cm is de printer gemakkelijk te bedienen. 

Minimaliseer uw uitgaven
Verminder uw kosten aanzienlijk; deze printer biedt tot 50 procent lagere kosten per 
pagina dan lasermodellen van onze concurrenten2. De inkten zijn zeer economisch; ze 
worden afzonderlijk aangebracht zodat u alleen de gebruikte kleur hoeft te vervangen. 
Cartridges zijn verkrijgbaar in standaard, XL en XXL en geven, met de hoogste opbrengst 
van maximaal 2200 pagina's3, absoluut waar voor uw geld,

Flexibele draadloze oplossingen
U kunt overal op kantoor afdrukken via Wi-Fi verbinding of Wi-Fi Direct vanaf geschikte 
draadloze apparaten zonder een Wi-Fi netwerk. U kunt ook via NFC afdrukken door 
eenvoudig met een compatibel Android-apparaat te tikken op de printer4. De gratis 
mobiele print-apps en oplossingen van Epson bieden meer veelzijdigheid; met E-mail 
Print kunt u items verzenden om af te drukken van vrijwel overal ter wereld5. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogwaardige A3-printer
Dubbelzijdig A3-afdrukken en dubbele A3-
papierladen
Snel afdrukken met zakelijke kwaliteit
18 ppm in zwart en 10 ppm in kleur1

Rendabele inkten
Tot 50% lagere kosten per pagina dan 
concurrerende lasers2

Draadloze oplossingen
Ethernet, wifi, Wi-Fi Direct, NFC4 en Scan-to-
Cloud5

Gratis mobiele print-apps van Epson
Van vrijwel elke locatie afdrukken en scannen5



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG38402

Streepjescode 8715946633305

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 2 stuks

WorkForce WF-7210DTW

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Afzonderlijke inktpatronen
Hoofdapparaat
Quick Start handleiding
Garantiebewijs
Voedingscode

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

27

27

27

27

27

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Alarmklok 
27

Alarmklok 
27XL

Alarmklok 
27XXL

350 
pagina's*

1.100 
pagina's*

2.200 
pagina's*

300 
pagina's*

1.100 
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.  Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734.
Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category
Test voor standaard A4-enkelzijdig. Voor meer informatie
gaat u naar www.epson.eu/testing
2.  Voor meer informatie gaat u naar
www.epson.eu/inkjetsaving
3.  Geschatte pagina-opbrengst op basis van ISO/IEC
24711/24712. De werkelijke opbrengst varieert afhankelijk
van geprinte afbeeldingen en gebruiksomstandigheden. Voor
meer informatie gaat u naar www.epson.eu/pageyield)
4.  Vereist apparaat met Android OS 4.0 of hoger,
geschikt voor NFC en Wi-Fi Direct. De Epson iPrint-app
moet gedownload worden van Google Play.
5.  Epson iPrint vereist een draadloze verbinding en de
Epson print-app. Epson E-mail print, Epson Remote Print
Driver en Epson Scan-to-Cloud vereisen een
internetverbinding. Ga voor meer informatie, ondersteunde
talen en apparaten naar www.epson.nl/connect of
www.epson.be/connect
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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


