
WorkForce WF-100W
FIŞĂ TEHNICĂ

Imprimaţi de oriunde cu cea mai mică şi mai uşoară imprimantă 
wireless A4 Epson cu jet de cerneală care poate fi utilizată fără cablu 
şi poate fi încărcată rapid prin USB.

Aceasta este imprimanta portabilă pe care o aşteptaţi. Prima imprimantă A4 portabilă, 
produsă vreodată de Epson, este excelentă pentru specialiştii care trebuie să imprime 
de la distanţă facturi, contracte şi multe altele. Fiind mică şi uşoară, această 
imprimantă cu jet de cerneală este echipată cu un acumulator integrat, un ecran LCD, 
conectivitate Wi-Fi şi Wi-Fi Direct® şi este compatibilă cu Apple AirPrint1, Google 
Cloud Print şi Epson iPrint2.

Imprimare portabilă
Cea mai mică şi mai uşoară imprimantă wireless A4 Epson cu jet de cerneală, WF-
100W, are un acumulator încorporat care poate fi reîncărcat oriunde prin USB. Este 
mică şi compactă, având dimensiuni de numai 309x154x61 mm şi o greutate de 1,6 
kg. Datorită conectivităţii wireless, WF-100W nu are nevoie de cabluri, ceea ce îi 
permite să fie utilizată fără probleme la domiciliul clientului sau în vehicule.

Convenabilă
Fiind compatibilă cu Apple AirPrint1 şi Google Cloud Print pentru imprimare wireless, 
WF-100W beneficiază şi de Epson Connect. Pe lângă aplicaţia Epson iPrint2 pentru 
imprimare wireless de pe majoritatea tabletelor sau telefoanelor smartphone, Epson 
Connect include şi Email Print, ceea ce înseamnă că puteţi imprima de oriunde din 
lume2. 

Calitate superioară
Calitatea acestei imprimante este reflectată de calitatea printurilor. De fapt, este 
singura imprimantă portabilă care utilizează cerneluri tip pigment pentru toate culorile, 
pentru a obţine rezultate durabile, fără pete.

Eficientă
WF-100W oferă o viteză de imprimare ISO de 7 ppm alb-negru şi 4 ppm color3 şi un 
volum de imprimare de până la 250 pagini alb-negru şi 200 pagini color4. Datorită 
ecranului LCD de 3,7 cm, este întotdeauna uşor să configuraţi o conexiune Wi-Fi fără 
să aveţi nevoie de un PC şi să verificaţi nivelul cernelii.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimare portabilă
Design uşor şi compact
Acumulator reîncărcabil
Conectaţi-o la orice port USB sau reîncărcaţi 
cu adaptorul AC inclus
Wi-Fi şi Wi-Fi Direct
Imprimaţi wireless, oriunde v-aţi afla
Rezultate de calitate
Cernelurile tip pigment asigură rezultate de 
top
Simplu de utilizat
Instalare simplă, fără complicaţii



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare Epson Micro Piezo™)
Mărime minimă a picăturilor 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Cerneală tip pigment
Configuraţie duze 180 Duze negru, 59 Duze per culoare
Randament Post individual
Multifuncţional Imprimare

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

7 Pagini/min. Monocrom, 4 Pagini/min. Colour

Viteză imprimare ISO/IEC 
24734 (funcţionare pe 
acumulator)

4 pages/min monochrome, 2 pages/min colour

Viteză maximă de imprimare 14 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 11 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Formate hârtie A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (plic), DL (plic), 

No. 10 (plic), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplex Nu
Capacitate tavă hârtie 20 Coli Standard, 20 Coli maxim, 5 Coli fotografice
Numărul tăvilor de hârtie 1
Greutate a hârtiei adecvată 300 g/m²

CONECTIVITATE
Conexiuni LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B

GENERAL
Consum de energie 1,3 Waţi (mod repaus), 11 Waţi (imprimare), 4 Waţi Ready, 0,3 Waţi (opriţi)
Dimensiuni produs 309 x 154 x 61 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 1,6 kg
Nivel sonor 45 dB (A) conform ISO 9226
Sisteme operative compatibile Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2003 (32/64 biţi), Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Server 2003 R2

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
Display LCD Tip: Color, Diagonală: 3,7 cm

ALTE FUNCŢII
Emulaţii ESC/P-R

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CE05403

Cod de bare 8715946603681

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 18 Bucăţi

WorkForce WF-100W

VOLUM DE LIVRAT

Bloc de alimentare
2x cutii de întreţinere
Cartuşe de cerneală (1 negru, 1 cartuş cu 
trei culori)
Aparat principal
Cablu micro-USB

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

266

267

DATE PRIVIND VOLUMUL DE 
CERNEALĂ

Globul pământesc 267

250 pagini*

200 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile 
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii 
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield

1.  Imprimantele compatibile cu AirPrint funcţionează cu iPad
(toate modelele), iPhone (3GS sau mai noi) şi iPod touch (a 3-a
generaţie sau mai noi) cu ultima versiune de iOS. AirPrint şi
sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc
2.  Epson iPrint necesită o conexiune wireless. Email print
necesită o conexiune la Internet. Pentru mai multe informaţii şi
pentru detalii despre limbile şi dispozitivele acceptate,
vizitaţi www.epson.ro/connect
3.  Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media
ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea
simplex/duplex, folosind setările standard.  Pentru informaţii
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/testing
4.  Volum de imprimare aproximativ bazat pe ISO/IEC
24711/24712. Volumul efectiv de imprimare poate varia în
funcţie de imaginile imprimate şi de condiţiile de utilizare.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield
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