
Lagere bedrijfskosten 
Hogere productiviteit

WorkForce Pro WF-C5000-inkjetserie

Prestaties in harmonie met het milieu



Bouw een 
productievere 
werkomgeving
Blijf de hele dag afdrukken en werken

Druk tot 10.000 pagina's af zonder verbruiksartikelen te 
vervangen, met een innovatief nieuw inkttoevoersysteem3.

Houd uw team aan het werk, zonder onderbrekingen, 
met een capaciteit tot 830 vellen.

Kortere tijd tot eerste afdruk, omdat deze printers, 
in tegenstelling tot laserprinters en kopieerapparaten, 
niet hoeven op te warmen4.

Druk af op een breed scala aan media, waaronder 
gerecycled papier, glanzende media, enveloppen 
en etiketten.

Beproefde PrecisionCore-technologie biedt de zekerheid 
van hogere snelheid, betere kwaliteit en grotere 
betrouwbaarheid.

Versnel uw werkproces op kantoor met de eenvoudig 
te gebruiken en intuïtieve touchscreeninterface.



Houd de kosten laag met 
efficiënt, milieuvriendelijk 
afdrukken

Bespaar ten minste 

op de kosten per 
pagina in kleur1

Druk tot

pagina's af zonder 
verbruiksmaterialen 
te vervangen3

minder energie 
dan vergelijkbare 
lasermodellen2

Vergroot uw winstgevendheid en help de planeet

Bespaar ten minste 50% op de kosten per pagina in kleur, ten 
opzichte van vergelijkbare lasermodellen1.

Lagere kosten doordat u minder vaak verbruiksmaterialen hoeft 
te vervangen, met een innovatief nieuw inkttoevoersysteem.

Laag stroomverbruik met ten minste 90% minder energie dan 
vergelijkbare lasermodellen2. Verminder de milieubelasting zonder 
concessies te doen aan de uitzonderlijk scherpe uitvoer.

Maak de overstap naar inkjetprinters en ontdek hoeveel u kunt 
besparen op www.epson.eu/maketheswitch

50%

10.000

90%



Nuttige hulpmiddelen 
voor grotere efficiëntie 
en betere beveiliging
De WF-C5000-serie single en multifunctionele printers kunnen eenvoudig 
en veilig worden geïntegreerd in uw bestaand IT-infrastructuur en worden 
geleverd met nieuwe functies die uw teams nuttig en gemakkelijk 
te implementeren zullen vinden.

Gebruik uw bestaande toepassingen en werkstromen
Met het Epson Open Platform5 kunt u eenvoudig bestaande bedrijfstoepassingen en 
werkstromen integreren, en bovendien gebruikmaken van de oplossingen van derden. 
Hiermee wordt extra flexibiliteit toegevoegd waardoor u het gebruik verder kunt aanpassen 
en uw eigen afdrukbeleid kunt hanteren.

Krijg het verbruik onder controle
Regel de toegang en bewaak het verbruik met Epson Print Admin5, een servergebaseerde 
oplossing die een beveiligde omgeving biedt voor afdrukken, scannen en kopiëren via 
gebruikersverificatie. Een eenvoudige manier om misbruik te voorkomen en inefficiëntie 
te identificeren. 

Beheer op afstand
Met Epson Device Admin kunt u eenvoudig een volledige vloot multifunctionele printers 
beheren vanaf een enkel scherm. Installeer, configureer, bewaak en onderhoud uw 
apparaten op afstand om geld te besparen en de productiviteit te verhogen.

Scan, sla op en deel met gemak
Document Capture Pro 2.06 stelt personen in staat overal in het bedrijf te scannen, 
op te slaan en informatie te delen. Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiding 
en routering van documenten maakt scannen gemakkelijk − en logisch. Bespaar 
en verzend bestanden in algemene indelingen zoals PDF, JPEG en TIFF. Maak 
eenvoudige taakprofielen voor scannen met één druk op de knop.

Houd het veilig en in overeenstemming met de normen
Epson heeft de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen binnen de WF-C5000-serie 
om veiligheidscontroles in te bouwen die ervoor zorgen dat er geen gegevens 
worden opgeslagen.

Breng voor meer informatie over beschikbare oplossingen 
een bezoek aan www.epson.nl/bis of www.epson.be/bis



Verander uw mobiele apparaat en tablet in een krachtig 
productiviteitshulpmiddel met draadloos afdrukken.

Door de kleine voetafdruk kunt u kostbare ruimte 
in uw kantoor besparen – plaats de printer simpelweg 
op een willekeurig werkoppervlak. 

WF-C5790 (425 mm)

Vorig model (461 mm)



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 juni 2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.

3 Druk tot 10.000 pagina's af in zwart-wit en 5000 in kleur zonder verbruiksmaterialen te vervangen. Uitsluitend voor modellen WF-5790 en WF-5290. 
WF-5710 en WF-5210 hebben een maximaal inktpatroonrendement van 5000 pagina's in zowel zwart-wit als kleur.

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 Epson Print Admin, Epson Open Platform en compatibiliteit met oplossingen van derden. Alleen compatibel met de WF-C5790.
6 Document Capture Pro alleen compatibel met de WF-C5710 en WF-C5720.
7 in overeenstemming met ISO/IEC 24734
8 In overeenstemming met ISO/IEC 17629
9 In overeenstemming met ISO/IEC 24735
10 Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden 

en papierbeheermogelijkheden.
11 Via PCL6/PostScript 3-emulaties, SAP via type PCL5c/PCL6-apparaat
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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

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WF-C5210 DW WF-C5290 DW WF-C5710 DWF WF-C5790 DWF
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Functies Afdrukken Afdrukken
Afdrukken, scannen, 

kopiëren en faxen
Afdrukken, scannen, 

kopiëren en faxen

Afdruksnelheid (enkelzijdig) 34 ppm/24 ppm ISO7 34 ppm/24 ppm ISO7 34 ppm/24 ppm ISO7 34 ppm/24 ppm ISO7

Afdrukresolutie (maximaal) 4800 x 1200 dpi 4800 x 1200 dpi 4800 x 1200 dpi 4800 x 1200 dpi

Tijd tot eerste afdruk vanaf gereed 
(kleur/mono)

5,3 sec/4,8 sec8 5,3 sec/4,8 sec8 5,3 sec/4,8 sec8 5,3 sec/4,8 sec8

Kopieersnelheid A4 enkelzijdig 
(ADF)

– – 22 kpm9 22 kpm9

Kopieerresolutie (standaard/
maximaal)

– –
600 x 600 dpi/ 
600 x 1200 dpi

600 x 600 dpi/ 
600 x 1200 dpi

Emulaties printerbesturingstaal GDI, ESC/P-R
PCL5c, PCL6, PostScript 

Level 3-emulatie, 
PDF 1.7, ESC/P-R

GDI, ESC/P-R
PCL5c, PCL6, PostScript 

Level 3-emulatie, 
PDF 1.7, ESC/P-R

Maandelijks afdrukvolume 
(aanbevolen/maximaal)

250 - 2500/45.000 pagina's10
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Scansnelheid vanuit ADF 
(A4 enkelzijdig)

– – 24 apm9 24 apm9

Scanresolutie (optisch/maximaal) – –
1200 dpi/9600 dpi 

geïnterpoleerd
1200 dpi/9600 dpi 

geïnterpoleerd

Ondersteuning voor scandriver – – TWAIN (Win/Mac), WIA (Win), ICA (Mac

Kleurendiepte (RGB) – – Invoer 48-bits, uitvoer 24-bits

Scannen-naar-functies – –
Scannen naar geheugenapparaat, netwerkmap/FTP, 

e-mail, computer, cloud

Ondersteunde bestandsindelingen – – JPEG, TIFF, PDF JPEG, TIFF, PDF

Faxsnelheid – – Tot 33,6 kbps Tot 33,6 kbps
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Bekabeld netwerk: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Draadloos netwerk: IEEE 802.11b/g/n, 1x USB 2.0, NFC

Protocollen (netwerk/afdrukken) TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPDM IPP, PORT9100, WSD, IPSEC

Mobiel afdrukken en Remote Print
Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, 

Remote Print Driver, tikken om af te drukken/scannen

Windows-/Mac-ondersteuning
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 of hoger/XP Professional x64 Edition SP2 of hoger, 

Windows Server 2003 SP2 of hoger/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2-2016,  
Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x, MacOS 10.12.x 

Linux/Unix/Citrix/SAP/ 
Novell-ondersteuning

Linux, Citrix
Linux, Unix11, 
Citrix, SAP11 Linux, Citrix

Linux, Unix11, 
Citrix, SAP11
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Papierinvoer Maximaal 250 vellen (80 g/m²), optioneel 500 vellen (80 g/m²), ASF-lade achterzijde 80 vellen (80 g/m²)

Papieruitvoer 150 vellen 150 vellen 150 vellen 150 vellen

Papiergewicht Tot 256 g/m² Tot 256 g/m² Tot 256 g/m² Tot 256 g/m²

Automatische documentinvoer 
scanner

– – 50 vellen 50 vellen

Energieverbruik

Uitgeschakeld 0,2 w, 
slaapstand 1,2 w, klaar-
stand 7 w, zelfstandige 

afdrukstand 21 w

Uitgeschakeld 0,2 w, 
slaapstand 1,2 w, klaar-
stand 7 w, zelfstandige 

afdrukstand 22 w

Uitgeschakeld 0,2 w, 
slaapstand 1,5 w, klaar-
stand 12 w, zelfstandig 

kopiëren 23 w

Uitgeschakeld 0,2 w, 
slaapstand 1,5 w, klaar-
stand 12 w, zelfstandig 

kopiëren 25 w

Standaard elektriciteitsverbruik 0,2 kWh 0,2 kWh 0,2 kWh 0,2 kWh

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be


