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Compacte 4-in-1 ontworpen voor kleine kantoren en thuiskantoren 
met dubbelzijdig afdrukken, Wi-Fi, ethernet en mobiel afdrukken2.

U zult versteld staan van de vele essentiële zakelijke functies van deze betaalbare en 
compacte 4-in-1-inkjet. Maakt eenvoudig verbinding via Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet, 
en drukt af op een manier die past bij uw NFC1, Epson Connect2, Apple AirPrint3 en 
Google Cloud Print. Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) en dubbelzijdig 
afdrukken kunt u uw budget en tijd efficiënter gebruiken.

Compact en stijlvol
Er hoeft geen ruimte verspild te worden; de 4-in-1 WF-2860DWF heeft een compact 
ontwerp. Dit ruimtebesparende model heeft een strakke en verfijnde vormgeving en kan 
daardoor eenvoudig geïntegreerd worden in elk huis of kantoor. 

Professionele prints
Krijg hoogwaardige prints met de meest geavanceerde printkoptechnologie van Epson, 
PrecisionCore. Deze technologie staat bekend om zijn snelheid, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en efficiëntie.

Eenvoudig te gebruiken
Ga snel door taken met dubbelzijdig afdrukken, papierlade met invoer aan de voorzijde 
voor 150 vellen en ADF met 30 pagina's voor scannen, kopiëren en faxen van meerdere 
documenten. Intuïtieve navigatie dankzij het grote LCD aanraakscherm en de nieuwe 
gebruikersinterface. Samenwerken is eenvoudig; sla documenten op of deel ze online 
door ze direct naar opslaglocaties in de cloud te scannen2.

Betaalbare oplossing
De 502-inkt van Epson met vier kleuren en afzonderlijke inkten biedt betrouwbare, 
heldere en duidelijke prints voor een minimale investering. Verlaag kosten verder met het 
XL pack van Epson dat 2,5x zoveel pagina's kan afdrukken4.

Aansluitmogelijkheden
Kies de aansluitmogelijkheid die het beste bij u past met Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet. 
Druk documenten eenvoudig af vanaf slimme apparaten met NFC1, Apple AirPrint3 en 
Google Cloud Print. Profiteer van de mobiele afdrukoplossingen van Epson, waaronder 
Email Print, om items te verzenden om af te drukken van vrijwel overal ter wereld2.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Zakelijk dubbelzijdig afdrukken
Gebruik tot 50% minder papier
Wi-Fi 4-in-1
Draadloos scannen, kopiëren, afdrukken en 
faxen
Eenvoudig mobiel afdrukken
Eenvoudig afdrukken vanaf uw smartphone of 
tablet
Tik om verbinding te maken met NFC
Koppel uw Android-apparaat aan de printer om 
te starten met afdrukken1

Bediening via aanraakscherm
LCD-kleurenaanraakscherm van 6,1cm



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG28402

Streepjescode 8715946649689

Land van herkomst Filippijnen

Palletformaat 2 stuks

WorkForce WF-2860DWF

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Garantiebewijs
Plaatsingshandleiding
Hoofdapparaat
Afzonderlijke inktpatronen
Software (CD)
Stroomkabel

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

502

502

502

502

502

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Verrekijker 
502XL

Verrekijker 502

550 pagina's* 210 pagina's*

470 pagina's* 165 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. Vereist apparaat met Android OS 4.0 of hoger, geschikt
voor NFC en Wi-Fi Direct. Vereist downloaden van de Epson
iPrint-app vanaf Google Play.
2. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield
3. 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
4. Printers met AirPrint werken met iPhone 4s en hoger,
iPad 2 en hoger, alle modellen van iPad Air en iPad mini
en iPod touch 5e generatie met de nieuwste versie van iOS
en Mac met de nieuwste versie van OSX.
5. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield
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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.
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