
Epson WorkForce M100
FIŞĂ TEHNICĂ

Prima imprimantă Epson cu sistem integrat de cerneală monocromă şi 
conectivitate Ethernet, pentru imprimare în birouri la costuri extrem de 
scăzute.

Epson WorkForce M100 este o imprimantă cu sistem integrat de cerneală monocromă 
şi conectivitate Ethernet. Acest sistem continuu de cerneală este ideal pentru 
persoanele care lucrează la domiciliu şi birourile mici, care doresc să reducă costurile 
de imprimare. Acesta este oferit împreună cu două recipiente de cerneală Epson 
originală de 140 ml. Un recipient de cerneală asigură un volum de imprimare de 6.000 
de pagini*¹.

Cerneala originală tip pigment cu uscare rapidă de la Epson, asigură rezistenţa 
documentelor la apă, pete şi decolorare, iar tehnologia Micro Piezo asigură imprimarea 
de documente la calitate Epson. În plus, garanţia de 12 luni (sau 50.000 de pagini) şi 
asistenţa suplimentară de service vă asigură că veţi fi ajutaţi în cazul apariţiei unor 
probleme.

Sistemul de cartuşe de cerneală este complet integrat în imprimantă, astfel încât vă 
puteţi bucura de o imprimare fiabilă, fără murdăria sau complicaţiile asociate adesea cu 
sistemele de reîncărcare neoriginale şi sistemele de cartuşe de cerneală de la terţi. 
Recipientele de cerneală Epson originale facilitează reumplerea cartuşului de cerneală 
cu ajutorul etichetelor clare şi a duzei fără scurgeri.

Epson WorkForce M100 este echipată pentru conectare în reţea şi partajare în grupuri 
de lucru mici, însă poate fi utilizată şi pentru computere individuale, datorită 
dimensiunilor compacte. De asemenea, vitezele mari de imprimare de până la 15 
ppm*² sporesc productivitatea, astfel încât nu va mai trebui să aşteptaţi la coadă pentru 
a imprima documente. În plus, puteţi produce diferite materiale suplimentare, cum ar fi 
hârtii cu antet, cărţi de vizită şi plicuri.

Epson WorkForce M100 are dimensiuni reduse, motiv pentru care poate fi integrată cu 
uşurinţă în orice mediu de lucru. Şi, datorită pornirii rapide şi consumului redus de 
energie, această imprimantă ce respectă standardul ENERGY STAR este ideală pentru 
birourile în care se desfăşoară programe de eficientizare energetică.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimare la cost minim
Sistem de cartuşe de cerneală monocromă
Conexiune prin Ethernet
Imprimantă echipată pentru conectare în 
reţea
Imprimări la calitate Epson
Tehnologie Micro Piezo
Fără stres
Garanţie de service Epson



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală la cerere (piezoelectric)
Mărime minimă a picăturilor 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Configuraţie duze 360 Duze negru
Randament Post individual, Grup de lucru

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

15 Pagini/min. Monocrom

Viteză maximă de imprimare 34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)
Rezoluţie imprimare 1.440 x 720 DPI
Volum imprimare 5.000 Pagini pe lună
Culori Negru
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Formate hârtie A4, A5, A6, B5, C6 (plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 

cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Legal
Capacitate tavă hârtie 100 Coli Standard, 100 Coli maxim
Numărul tăvilor de hârtie 1

CONECTIVITATE
Conexiuni Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB Hi-Speed - compatibilitate cu specificaţia USB 

2.0

GENERAL
Consum de energie 1,7 Waţi (mod repaus), 12 Waţi (imprimare), ENERGY STAR® qualified
Dimensiuni produs 435 x 267 x 148 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 3,4 kg
Nivel sonor 5,2 B (A) conform ISO 7779 imprimare de test pe Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo 

RPM Modus - 3,8 dB (A) conform ISO 9226 - 3,8 dB (A) conform ISO 9226
Sisteme operative compatibile Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biţi), 

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service, 50.000 Pagini

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CC84301

Cod de bare 8715946524153

Dimensiuni ambalaje individuale 1100 x 3165 x 1030 mm

Greutate cutie 153 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Indonezia

Mărime palet 36 Bucăţi

Epson WorkForce M100

VOLUM DE LIVRAT

1 recipient individual de bază de cerneală 
neagră de 140 ml, plus 1 recipient de 140 ml 
de cerneală neagră T7741
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Software (CD)

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

774

DATE PRIVIND VOLUMUL DE 
CERNEALĂ

Recipient de cerneală 
neagră pentru seria M 774

6.000 pagini*

Included bottle 
yield - black (2 
bottles)

11.000 pagini*

* Volumele de imprimare menţionate sunt extrapolate pe baza 
metodologiei originale Epson din simularea imprimării 
modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 19752. 
Volumele de imprimare menţionate NU se bazează pe 
standardul ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare menţionate 
pot varia în funcţie de imaginile pe care le imprimaţi, de tipul 
de hârtie pe care îl utilizaţi, de frecvenţa imprimărilor şi de 
condiţiile de mediu, cum ar fi temperatura.

1.  Volumele de imprimare menţionate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării
modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 19752.
Volumele de imprimare menţionate NU se bazează pe standardul
ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare menţionate pot varia în
funcţie de imaginile pe care le imprimaţi, de tipul de hârtie
pe care îl utilizaţi, de frecvenţa imprimărilor şi de
condiţiile de mediu, cum ar fi temperatura.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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