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WF-C5290DW Pro WorkForce

 תא לדגהו הביבסה לע העפשהה תאו קסעה לש הספדהה תויולע תא םצמצ
.תרפושמ החטבאו שמתשמה לש תוברעתה תוחפ םע ,תויביטקודורפה
 םינוגראל דעו םינטק םידרשמב לחה ,תיקסע הביבסל םלשומ תונטק הדובע תוצובקל תיקסע תספדמ
 תויביטקודורפ לידגהל ,תויולע ךוסחל םיצורו רזייל תוספדמב םישמתשמ יתרוסמ ןפואבש םילודג
 תוירחאה רפשלו הביבסה לע קסעה תעפשה תא תיחפהל ,ךכל ףסונב .התבשה ינמז תיחפהלו
.ולש תידיגאתה תיתרבחה
ףסכב ןוכסיח
םימוד רזייל ימגדל האוושהב ) (CPPףדל תולעהמ תוחפל  50%ךוסחל קסעל עייסל ןתינ 1רישכמה .
 תורושקש םידבועה תויביטקודורפ לש תורתסנ תויולע עונמל קסעל רוזעל לוכי ,הדובע תוצובקל דעוימש
 תועבונה תויולעה תא רתוי דוע םצמצל רשפא תינשדח ויד תקפסא תכרעמל תודוה .תיזכרמ הספדהל
 .םילכתמ םירמוח לש תוחפ הפוכת הפלחמ
שמתשמה לש הכומנ תוברועמו ההובג תויביטקודורפ
 עבצב ןה תוספדה לש הז חלפב רתויב ריהמה ) (FPOTןושאר ףד תאיצי ןמז תא תקפסמ תספדמה
.תומוד רזייל תוספדמל האוושהב )תוינש  (4.8ןבל רוחשב ןהו )תוינש  2(5.3םיפד  10,000דע ספדה 
 חלפב רתויב הלודגה וידה תקופתל תודוה םילכתמ םירמוח תונשל ילבמ עבצב  5,000דעו עבצב
הז םירישכמ3הז קוש חלפב הגוסמ רתויב הלודגה  -םיפד  330לש תיטרדנטס ריינ תלוביק .4.
הביבסה לע העפשהה תתחפה
 האוושהב הדח הרטלואה האצותה לע רשפתהל ילבמ תוחפל - 90%ב הכומנ היגרנא תכירצמ הנהית
םימוד רזייל ימגדל.5
םיקסעל היונב
 םג .קוחרמ רישכמה לוהינב םיעייסמו תחטבואמ הספדה תויורשפא םיקפסמ םילכו תונכות ןווגמ
 קשממ ךתושרל רשאכו .תיטוחלא תוירושיקו  NFCתועצמאב תכמתנ םידיינ םירישכממ הספדה
.הטושפו תיביטיאוטניא הלעפהה ,ןופטראמס ריכזמה שמתשמ

תוירקיע תונוכת
הז םירישכמ חלפב רתויב הלודג ויד תקופת
 תפלחהב ךרוצ אלל םיפד  10,000דע לש הספדה
ויד לכימ3
הביבסל תויתודידי
 רזייל תוספדמ תמועל היגרנא תוחפ  90%דע תכרוצ
תורחתמ תוינועבצ5
ףסכב ןוכסיח
 ) (CPPףדל תולעהמ תוחפל  50%לש ןוכסיח
םימוד רזייל ימגדל האוושהב1
ןמזב ןוכסיח
תיטמוטוא תידדצ-וד הספדה
םיקסעל היונב
 DuraBrite Ultraגוסמ יטנמגיפ ויד

רצומה טרפמ

WF-C5290DW Pro WorkForce

הקינכט
 הספדה שארPrecisionCore™

הספדה תטיש

800 רוחש הקרזה תויפ, 800 עבצל הקרזה תויפ

הקרזה תרוצת

3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology

ילמינימ תופיט לדוג

DURABrite™ Ultra

ויד תייגולונכט

תינוניב הדובע תצובק

הקופת

הספדה

יתילכת בר

דח- יעבצ4,8 היינש, Colour 5,3 היינש

ןושאר דומעל דע ןמז

הספדה
24 םיפד/רוחשב הקד, 24 םיפד/ הקדColour  הספדה תוריהמISO/IEC 24734 
(A3)
15 A4 Pages/min רוחשב, 15 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC
24734
34 םיפד/)ליגר ריינ( רוחשב הקד, 34 םיפד/ הקדColour ()ליגר ריינ

תילמיסקמ הספדה תוריהמ

4.800 x 1.200 DPI

הספדה תייצולוזר

45.000 שדוחב םיפד

הספדה תומכ

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the
printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
250 - 2.500 שדוחב םיפד

Recommended Duty Cycle

Black, Cyan, Yellow, Magenta

םיעבצ

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
תוירושיק
LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

תותשר תספדהל לוקוטורפ

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE

תותשר לוהינל לוקוטורפ

802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c,
SNMP 3.0, SNMP Trap
NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP

תשרב הקירס ילוקוטורפ

(LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1  גוסA (2x), Hi-Speed USB - compatible with 

םירוביח

USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field
Communication (NFC)
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

 תוחיטב- WLAN

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

תשר ילוקוטורפ
םינשייחו תוריינ טרפמ

C4 ()הפטעמ, יטפשמ, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), בתכמ, 9 13X מ"ס, 

ריינה טמרופ

10X15 מ"ס, 13X18 מ"ס, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 ()הפטעמ,  רפסמ10 ()הפטעמ, 
תישיא הרדגה, C6 ()הפטעמ, DL ()הפטעמ
64 'ג/מ² - 256 'ג/מ²

םיאתמ ריינ לקשמ

ןכ

סקלפוד

250 ליגר תונויליג, 80  תונויליגMP tray

Standard Paper input

150 תונויליג

תוריינ שגמ תלוביק

330 ליגר תונויליג, 830 ילמיסקמ תונויליג

תוריינה שגמ תלוביק

בר הנזה שגמ- לש תלוביקב יתילכת80 תונויליג, 250-sheet paper tray

Standard paper tray(s)

500-Sheet paper tray

Optional paper tray(s)

830

Maximum paper input

ןכ

)תדחוימ הידמ( ירוחא ריינ ביתנ

2

ריינה יאת רפסמ

רצומה טרפמ

WF-C5290DW Pro WorkForce
הספוקב המ
תודרפנ ויד תוינסחמ
ילמשח לבכ
( הרזע תינכתו ןקתהCD)
הגוצת תוארוה
( שומיש תוארוהCD)

 ריינ תנזהRASF
RASF

הנזהל ריינ םש

A4, A5, A6, C4 ()הפטעמ, DL ()הפטעמ, Letter, היולג, לע רדגומ-שמתשמה ידי, Legal

ריינ טמרופ

Min 64x 127  מ"מto Max 216x 60.000 מ"מ

תישיא םאתומ לדוג

64 g/m² - 256 g/m²

םאות ריינ לקשמ

80 ליגר ריינ תונויליג, תויולג, קירבמ ריינ, תופטעמ, תוקבדמ, 80gsm

 ריינ תלוביק1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

הידמ גוס

C1

הנזהל ריינ םש

 ריינ תנזהC1
A4, A5, A6, Letter

ריינ טמרופ

Min 89x 127  מ"מto Max 216x 356 מ"מ

תישיא םאתומ לדוג

64 g/m² - 160 g/m²

םאות ריינ לקשמ

250 ליגר ריינ תונויליג, תופטעמ, 80gsm

 ריינ תלוביק1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הידמ גוס

C2

הנזהל ריינ םש

 ריינ תנזהC2
A4, Letter

ריינ טמרופ

Min 100x 148  מ"מto Max 216x 356 מ"מ

תישיא םאתומ לדוג

64 g/m² - 160 g/m²

םאות ריינ לקשמ

500 ליגר ריינ תונויליג, 80gsm

 ריינ תלוביק1

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הידמ גוס

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDוד-}תידדצ
וד-תידדצ

הנזהל ריינ םש

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive

ריינ טמרופ

Min 148x 210  מ"מto Max 216x 297 מ"מ

תישיא םאתומ לדוג

64 g/m² - 160 g/m²

םאות ריינ לקשמ

Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הידמ גוס

1,2 ( טאוsleep mode), 22 ( טאוPrinting), 7 ןכומ טאו, 0,2 )יוביכ( טאו, TEC 0,17 kWh/week

היגרנא תכירצ

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Supply Voltage

יללכ

425 x 535 x 357 הבוג מ"מXקמועXבחור

תודימ

15,3 ג"ק

לקשמ

Citrix XenApp 7.6 ךליאו, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, 

תומאות הלעפה תוכרעמ

Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X
10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8
(32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2
ךליאו, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional 
x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Epson Document Capture Pro (Windows only)

הלולכ הנכות

הלועפ: 6,8 B (A)

לג תקופת

הלועפ: 55 dB (A)

לג ץחל

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Mobile and Cloud printing

220V, 240V

למשח תקפסא

services

תופסונ תונוכת
Direct Print, מ הרישי הספדה- USB

תונוכת

גוס: עבצ, הנומתה ןוסכלא: 6 מ"ס

 תגוצתLC

וד הספדה-( תיטמוטוא תידדצA4, )ליגר ריינ, ףדה בחורלו ךרואל הספדה,  הכימתThick Media

הידמ דוביע

 םע תלבגומ השיג תייצקנופEpson Web Config,  תחטבואמו היוסח הספדה-  דוק תועצמאב הספדה רורחש

החטבא תויצקנופ

(PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), תכרעמ להנמל השיג בצמ
תופסונ תויצקנופ
PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

תוקתעה

12 חוקלה רתאב תוריש םישדוח

תוירחא

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

םילכתמ םירמוח

WF-C5290DW Pro WorkForce
C13T944140
C13T944240
C13T944340
C13T944440
C13T945140
C13T945240
C13T945340
C13T945440
C13T671600
C13T946140

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
Maintenance box
WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES
500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

םידומע 10.000

3.000
*םידומע

5.000
*םידומע

3.000
*םידומע

5.000
*םידומע

10.000
*םידומע

C11CG05401

דוק-רב

8715946634203

אצומ ץרא

היזנודניא


  2םינובה בוחר
  52522ןג תמר

T9444

T9454

T9461

 הקופתה  ISO/IEC 24711/24712.לע תססובמ םיפדה תקופת תכרעה *
 .שומישה יאנתלו תוספדומה תונומתל םאתהב תונתשהל היושע לעופב
 www.epson.eu/pageyieldתבותכב רקב ףסונ עדימ תלבקל

יטסיגול עדימ
SKU

םידומע 3.000
םידומע 3.000
םידומע 3.000
םידומע 3.000
םידומע 5.000
םידומע 5.000
םידומע 5.000
םידומע 5.000

וידתקופתינותנ


Epson

לארשי ןוספא

:טנרטניאב הכימת

epsonsupport4@ag-m.co.il

”: 03-3761335םח וק“ ןופלט רפסמ
www.epson.co.il


תרבחל םיכייש םימושר רחסמ ינמיסו םיירחסמ םינמיס .Seiko Epson Corporationהמאתהב םהילעבל וא
.שארמ העדוה אלל תונתשהל םייושע םירצומה יטרפ

תורכמנה תוינועבצה רזיילה תוספדמ  10תמועל העצוב האוושהה  1.
- 30ו  1לש הספדה תוריהמ םע ,הפוריא חרזמבו זכרמב ,ברעמב רתויב
 2017.ינוי דע םישדוח  12ךלהמב  IDCידי-לע רדגוהש יפכ ,הקדל םיפד
אוהו  2017טסוגוא רובע  GAPלש ןיעידומ חוד ךותמ וחקלנ  CPPינותנ
ידי-לע רסמנש יפכ ורויב( הינטירבו תפרצ ,הינמרגב עצוממה רוחמתה
 XXLגוסמ ויד תוליבח לש  RRPלע םיססובמ  Epsonלש םיכרעה GAP).
ימגד רוחמת  IEEE/ISO 24711/24712).יפל םיפד  5,000לש הקופת(
.םינימזש רתויב םיכומנה  CPPיריחמ חקלנ םירחתמה
תורכמנה תוינועבצה רזיילה תוספדמ  10תמועל העצוב האוושהה  2.
- 30ו  1לש הספדה תוריהמ םע ,הפוריא חרזמבו זכרמב ,ברעמב רתויב
רבמטפס דע םישדוח  12ךלהמב  IDCידי-לע רדגוהש יפכ ,הקדל םיפד
- BLI.מ וחקלנ םינותנה 2017.
תונומתל םאתהב הנתשת לעופב הקופת .תברוקמ םיפד תקופת  3.
תבותכב רקב ,ףסונ עדימל .שומישה יאנתלו תוספדומה
רזיילה תוספדמ  10תמועל העצוב האוושהה www.epson.eu/pageyield.
תוריהמ םע ,הפוריא חרזמבו זכרמב ,ברעמב רתויב תורכמנה תוינועבצה
 12ךלהמב  IDCידי-לע רדגוהש יפכ ,הקדל םיפד - 30ו  1לש הספדה
- BLI.מ וחקלנ םינותנה  2017.רבמטפס דע םישדוח
תורכמנה תוינועבצה רזיילה תוספדמ  10תמועל העצוב האוושהה  4.
- 30ו  1לש הספדה תוריהמ םע ,הפוריא חרזמבו זכרמב ,ברעמב רתויב
רבמטפס דע םישדוח  12ךלהמב  IDCידי-לע רדגוהש יפכ ,הקדל םיפד
- BLI.מ וחקלנ םינותנה 2017.
תורכמנה תוינועבצה רזיילה תוספדמ  10תמועל העצוב האוושהה  5.
- 30ו  1לש הספדה תוריהמ םע ,הפוריא חרזמבו זכרמב ,ברעמב רתויב
 2017.ינוי דע םישדוח  12ךלהמב  IDCידי-לע רדגוהש יפכ ,הקדל םיפד
- BLI.מ וחקלנ םינותנה

