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WF-C879RDWF Pro WorkForce

 ,הערפה אלל עבצב םיפד -50,000ו ןבל-רוחשב םיפד  86,000דע סיפדהל רשפא
דחוימב ההובג הקופת םע ויד תוליבחל תודוה1
 דע לש הערפה אלל הספדהמ תונהיל רשפא  Epson,לש  WorkForce Pro RIPS WF-C879Rםע
 תספדמ וז ¹.םילכתמה םירמוחה תא ףילחהל ילב ,עבצב  50,000דעו ןבל-רוחשב םיפד 86,000
  Replaceable Ink Pack Systemתייגולונכט תא תללוכש דחוימב הנימא תיתילכת-בר ויד תייגולונכט
.הכומנ היגרנא תכירצו תלוספ תוחפ ,הכומנ שמתשמ תוברעתה העיצמש ,ונלש תינכפהמה )(RIPS
דחוימב ההובג ויד תקופת
 .¹וידה תקפסא תא ףילחהל ילב ,עבצב  50,000וא ןבל-רוחשב םיפד  86,000דע סיפדהל רשפא
.תוחפ וליפא תשרדנ שמתשמה תוברעתהש איה תועמשמה
םוחב שומיש אלל  Precision Coreתייגולונכט
 בצממ ררועתמ וא לעפומ רישכמה רשאכ םומיח תשרוד אל םוחב שומיש אלל  Epsonלש היגולונכטה
 ,תוממחתה ןמז אלל .ףסכב תכסוחו היגרנאה תכירצ תא יתועמשמ ןפואב התיחפמ ךכו ,הניש
.תוינש  5.5לש ריהמ  FPOTןמז קפסל םילוכי הלאה םירישכמה
רפושמ ) (ADFיטמוטוא םיכמסמ ןיזמ
 תוכיאו תוריהמו יטקפמוקו קזח בוציע םע ,קושב תוליבומהמ קד ריינב הכימת קפסמ ונלש -ADFה
 .תורפושמ הקירס
םע תוילנויצקנופה תא רפשל רשפא ) (OPישילש דצ לשו ) (EDA, EPAםיימינפ תונורתפ
 תולועפ לע האלמ הטילש לבקל רשפא ,הלש םייקסעה םיפתושה לשו  Epsonלש תונורתפה תרזעב
.תונתשמו תויפיצפס תויקסע תושירדב ודמעיש ךכ םירישכמ לש הנקתה רשפאלו ,הספדהה
) (EPA ServerlessEpson Print Admin Serverless
 ךורכה סמועה ילב ,תומיאתו החטבא לש תונקתו םיללכב קלח ןפואב תבלתשמ  WF-C879Rתרדס
.םיתרש תכרעמ לוהינב
) (ERS Epsonלש םיקחורמה םיתורישה
 קוחרמ קיודמ ןוחבא עצבל תוריש יקפסל תרזוע ,ןנע תססובמה ,םירישכמ רוטינו לוהינל ונלש תכרעמה
.םיקלח שומישו הרדגה רשפאמ -WF-C879Rב עמטומה ןכוסה .החטבאה לע רשפתהל ילב

תוירקיע תונוכת
ההובג ויד תקופת
 ילב ,ןבל-רוחשב םיפד  86,000דע סיפדהל רשפא
וידה תקפסא תא ףילחהל1
תלוספ תוחפ
 תוליבח םע םילכתמ םירמוחב ךרוצה תא םיתיחפמ
ההובג תלוביקב ויד
הכומנ היגרנא תכירצ
 תשמתשמ הניא  Epsonלש םוח אלל היגולונכטה
היגרנאה תכירצ תא התיחפמ ךכו ,םוחב
תיתמצוע הקירס תלוכי
תרפושמ הקירס תוכיאו קד ריינב הכימת
 Epsonלש םיקחורמה םיתורישה םע דבוע
 בר תוספדמו תוספדמ לש ןנע ססובמו םדקתמ ןוחבא
 Epsonלש תויתילכת

םילכתמ םירמוח

WF-C879RDWF Pro WorkForce
הספוקב המ
ויד ילכימ תכרעמ לוחתא
ירקיע רישכמ
ריינ את
ילמשח לבכ
הריהמ הלחתהל ךירדמ
( שומיש תוארוהCD)
תוירחא יכמסמ

86.000 םידומע
50.000 םידומע
50.000 םידומע
50.000 םידומע
200.000 םידומע
200.000 םידומע
20.000 םידומע
20.000 םידומע
20.000 םידומע
20.000 םידומע

C13T05B140
C13T05B240
C13T05B340
C13T05B440
C13T671400
C13S210048
C13S210049
C13T05A100
C13T05A200
C13T05A300
C13T05A400

WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit
Maintenance box
Standard Cassette Maintenance Roller
Optional Cassette Maintenance Roller
WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit
WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit

OPTIONAL ACCESSORIES
A3 RIPS Staples
C12C934911
WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
Retractable output tray
C12C934171
Card Reader Holder
C12C932921

יטסיגול עדימ
C11CH35401

1.  1 םע תרעושמ םיפד תקופתWF-C879R. הנתשת לעופב הקופת
שומישה יאנתלו תוספדומה תונומתל םאתהב. ףדב ןימז ףסונ עדימ
www.epson.eu/pageyield.

SKU

8715946670706

רב-דוק

היזנודניא

אצומ ץרא

Epson

לארשי ןוספא
טנרטניאב הכימת:
epsonsupport4@ag-m.co.il
”םח וק“ ןופלט רפסמ: 03-3761335
www.epson.co.il
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המאתהב םהילעבל וא.Seiko Epson Corporation 
תרבחל םיכייש םימושר רחסמ ינמיסו םיירחסמ םינמיס
שארמ העדוה אלל תונתשהל םייושע םירצומה יטרפ.

