
PROFESSIONAL  
LASER KILLER

CONCEBIDAS PARA 
OS NEGÓCIOS

Série WorkForce Pro



Os custos de impressão são uma grande preocupação para qualquer empresa,  
sendo esta a razão pela qual oferecemos uma vasta gama de capacidades de 
tinteiros. Permitem-lhe manter os custos baixos, garantem que as suas impressões 
terão um aspecto soberbo e duram mais tempo em qualquer ambiente empresarial.

Tinta Avançada Epson DURABrite Ultra Ink

UMA COMBINAÇÃO  
IMBATÍVEL

Diversas capacidades de tinteiros para satisfazer as suas necessidades de impressão

A Epson utiliza tinteiros individuais 
na sua gama de impressoras jacto 
de tinta.

Assim, os custos são mantidos baixos 
pois só necessita de substituir a cor que se 
esgotou. Oferecemos uma vasta selecção 
de capacidades de tinteiros para volumes 
de impressão normais, elevados ou muito 
elevados. Desta forma, obtém impressão 
a baixo custo independentemente do seu 
nível de produção.

Volume normal, 
baixo custo por 
tinteiro

79
79
79
79

~900 páginas a preto*2

~800 páginas a cores*2

Elevada 
capacidade, baixo 
custo por página

79XL
79XL
79XL
79XL

~2600 páginas a preto*2

~2000 páginas a cores*2 

Volume muito 
elevado, baixo 
custo por página

T7891
T7892
T7893
T7894

~ 4000 páginas a preto 
e a cores*2

Surpreendentemente 
duradoura
As impressões secam 
instantaneamente e resistem à 
água, às manchas, ao esbatimento 
e aos marcadores fluorescentes.

Documentos de 
qualidade profissional
Texto e gráficos de qualidade 
semelhante a laser em papel 
normal

Impressões perfeitas
Melhore os materiais impressos 
com gráficos de alta qualidade

Maior escolha
Imprima numa grande variedade de 
papéis, incluindo cores de elevado 
impacto em papéis brilhantes.
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REDUZA OS CUSTOS E 
O IMPACTO AMBIENTAL E 
MELHORE A PRODUTIVIDADE

Económica Ecológica Rápida

50% 80%
Custo por página  
até 50% inferior*1

Consumo energético 
até 80% inferior*1

Mais rápida que uma 
impressora laser nas 
tarefas de impressão 
típicas*1

•  Imprima mais com os tinteiros  
de alta capacidade

•  Baixo consumo energético  
e menos peças para substituir

•  Sem necessidade de tempo 
de aquecimento

REDUZA O IMPACTO AMBIENTAL

A Série WorkForce Pro é mais amiga do ambiente do que as concorrentes laser a cores.  
A tecnologia limpa e sem produção de calor da Epson não emite gases de ozono nem ruído  
da ventoinha durante ou após a impressão, o que contribui para atingir os seus objectivos ambientais:

Eficiência energética Consumo energético 80% inferior*1

Economia de espaço Os tinteiros de design compacto e a base mais pequena ocupam menos  
espaço, uma vez que não é necessário espaço para ventilação à volta da impressora

Menos peças para substituir As impressoras laser incluem um tambor, uma unidade de fixação,  
fotocondutores, uma unidade de transferência e um rolo de transferência

VANTAGENS DA TECNOLOGIA PRECISIONCORE?

A tecnologia PrecisionCore eleva o nível da impressão jacto de tinta com melhorias  
incríveis de velocidade, qualidade, fiabilidade e eficiência da seguinte forma.

1. Tecnologia altamente fiável e 
durável utilizada em aplicações 
industriais e comerciais
A tecnologia PrecisionCore é utilizada na 
gama de produtos Epson de impressão 
industrial e comercial, incluindo a 
impressão industrial de etiquetas de alta 
velocidade e aplicações directas em peças 
de vestuário. Estas aplicações comerciais 
exigem um elevado nível de durabilidade, 
fiabilidade, qualidade e velocidade.

2. Agora disponível para impressão 
para escritórios
A Epson investiu 125€ milhões nas novas 
instalações de produção para incluir pela 
primeira vez as vantagens da cabeça de 
impressão PrecisionCore na gama Epson 
WorkForce Pro e obter impressões de alta 
qualidade, rápidas e fiáveis no local de 
trabalho.

3. Combinação perfeita de velocidade, 
qualidade e fiabilidade
A tecnologia de cabeça de impressão 
PrecisionCore consegue produzir gotas 
de tinta de diferentes tamanhos. As gotas de 
maior dimensão ocupam mais eficazmente 
grandes extensões de cor, aumentando 
as velocidades de impressão, enquanto as 
gotas de menor dimensão criam gradações 
suaves e margens nítidas para melhorar 
a qualidade de impressão. Ao mesmo 
tempo, cada elemento piezo-eléctrico da 
cabeça de impressão PrecisionCore tem 
o potencial de funcionar como um sensor 
de alta sensibilidade com capacidade 
de auto-diagnóstico em milissegundos 
e de efectuar os ajustes necessários.



WorkForce Pro WF-5690DWF

Impressora multifunções profissional 4 em 1 de alto desempenho para grupos de 
trabalho e empresas que procuram grande qualidade, alta velocidade e verdadeiras 
poupanças.

Porquê contentar-se com pouco quando pode ter tudo? Conheça a 
Série Epson WorkForce Pro, escolha o modelo certo para a sua empresa 
e prepare-se para ter muito mais por muito menos.

CONCEBIDAS PARA 
OS NEGÓCIOS

DUPLEX RÁPIDO

ECRÃ TÁCTIL  
A CORES

TINTEIROS DE 
ALTO RENDIMENTO

Wi-Fi  
DIRECT™

DIGITALIZAÇÃO/
IMPRESSÃO 
DIRECT USB

CAPACIDADE 
DE PAPEL

SOLUÇÕES DE GESTÃO 
DOCUMENTAL

EMAIL PRINT  
FOR ENTERPRISE

O software Epson Document Capture Pro permite uma integração 
simples dos documentos profissionais digitalizados nos sistemas 
de gestão documental e serviços na cloud mais utilizados.

Envie rapidamente os documentos directamente para a impressora 
multifunções com a primeira solução de impressão profissional 
por e-mail sem controladores completa e segura da Epson. 
Disponível nos modos de impressão directa ou impressão Pull, 
é ideal para enviar documentos por e-mail e imprimi-los a partir 
de computadores e dispositivos móveis.

Principais funcionalidades
•  Impressão, cópia, digitalização e fax 

frente e verso
•  Impressão até 34 ppm ou 20 ppm 

monocromáticas (ISO) ou até 30 ppm 
ou 20 ppm a cores (ISO)*1

•  Rendimento do tinteiro até 4000 páginas*2

•  Preparada para ligação em rede Gigabit, 
incluindo as emulações PCL6, PCL5c e 
Adobe® PostScript® 3™ originais

•  Com tecnologia PrecisionCore™, a mais 
recente tecnologia avançada de cabeça 
de impressão da Epson

•  Impressão segura de documentos 
confidenciais

•  Epson Connect para impressão em qualquer 
lugar do mundo a partir de smartphones e 
tablets

•  Ecrã táctil a cores de grande dimensão de 
10,9 cm para simplificar a navegação nos 
menus



WorkForce Pro WF-5620DWF WorkForce Pro WF-5190DW WorkForce Pro WF-5110DW

A impressora profissional 4 em 1 ideal 
para grupos de trabalho pequenos a 
médios.

Características principais
–  Alimentador automático de 35 folhas 

incorporado
–  Ecrã táctil a cores de grande dimensão de 

8,8 cm para simplificar a navegação nos 
menus

–  Fax de alta velocidade com memória até 
550 páginas

–  Impressão e digitalização directas a partir 
de dispositivo de memória USB sem precisar 
de ligação ao PC

–  Compatibilidade com livros de endereços LDAP

Impressora jacto de tinta profissional 
económica com emulações PCL e PS 
avançadas.

Características principais
–  Impressão rápida e de alta qualidade até 

34 ppm ou 20 ppm monocromáticas (ISO) 
ou até 30 ppm ou 20 ppm a cores (ISO)*1

–  Impressão a partir de smartphones e tablets 
através de e-mail com Epson Connect

–  Impressão fácil a partir de dispositivos sem 
fios com W-Fi Direct™

–  Impressão segura de documentos 
confidenciais com envio de código PIN

Impressora jacto de tinta profissional 
dedicada e económica que poupa 
tempo e dinheiro.

Características principais
–  Impressão rápida e de alta qualidade até 

34 ppm ou 20 ppm monocromáticas (ISO) 
ou até 30 ppm ou 20 ppm a cores (ISO)*1

–  Impressão a partir de smartphones e tablets 
através de e-mail com Epson Connect

–  Impressão fácil a partir de dispositivos sem 
fios com W-Fi Direct™

–  Conectividade Gigabit Ethernet



Especificações
WF-5690DWF WF-5620DWF WF-5190DW WF-5110DW

Tipo Funções Impressora multifunções profissional A4  
Impressão, digitalização, 

cópia e fax duplex

Impressora de função única profissional A4 
Impressão duplex

Impressão Tecnologia de tinta Impressora a 4 cores – cabeça de impressão PrecisionCore™

Tempo de impressão  
da primeira página (seg.) 7/7 seg. mono/cores

Velocidade máxima  
de impressão A4 (ppm)*1 34/30 ppm mono/cores

Velocidade de impressão A4 
(ppm)*1 20/20 ppm mono/cores (ISO/IEC 24734)

Velocidade de impressão 
duplex A4 (ppm)*1 11/11 ppm mono/cores (ISO/IEC 24734)

Resolução de  
impressão (ppp)

Até 4800 × 1200 ppp
Resolução a preto predefinida: 600 × 600 ppp

Ciclo de rendimento  
mensal máximo*3 35.000 páginas

Emulações de impressão PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3, PDF

GDI PCL 5/6, Adobe 
PostScript 3, PDF GDI

Impressão directa  
a partir de pen USB

Sim  
(PDF/TIFF/JPEG)

Sim 
(TIFF/JPEG) – –

Impressão segura de  
documentos confidenciais Sim –

Digitalização Velocidade de digitalização  
A4 (ppm) 6,3/4,5 ppm mono/cores (300 ppp ISO/IEC 24735 300)

Resolução de digitalização (ppp) 1200 × 2400 ppp – –

Document Capture Pro Sim – –

Digitalização para e-mail, 
PC, FTP, pasta de rede,  
SharePoint®*4, pen USB sem PC

Sim – –

Scan to Cloud (Epson Connect) Sim – –

Cópia Velocidade de cópia A4 (ipm) 19/19 ipm mono/cores (ADF Simplex ISO/IEC 24735)

Relação de zoom 25 – 400%, função de ajuste automático – –

Resolução de cópia (ppp) Até 600 × 1200 ppp – –

Fax Velocidade de transmissão  
do fax (Kbps) Até 33,6 Kbps – –

Memória do fax 6 MB/550 páginas – –

Conectividade Impressão móvel e na cloud Epson Connect  
(iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver)  

Apple AirPrint, Google Cloud Print™

Interfaces de rede USB de Alta Velocidade* compatível com a especificação USB 2.0.  
Ethernet Gigabit 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.  

A rede Ethernet Sem fios IEEE 802.11b/g/n (suporta Wi-Fi Direct) 

Gestão 
de papel

Formato de papel normal A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4,  
Definido pelo utilizador - 89 × 127 ~ 215,9 × 1200 mm,  

Photo Paper 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, panorâmico 16:9

Duplex ADF 35 páginas A4 – –

Capacidade de papel Pdr.: 330 folhas × 80 gsm (alimentador de 250 folhas/tabuleiro MP de 80 folhas)
Máx.: 580 folhas × 80 gsm (alimentador adicional de 250 folhas)

Generalidades Ecrã táctil a cores (cm) 10,9 cm 8,8 cm LCD monocromático de 5,6 cm

Consumo de energia
Funcionamento/Pronto/
Inactividade/Desligado (Watts)

22/8,9/ 
2,6/0,3 W

20/7,8/ 
1,8/0,3 W

25/6,2/ 
2,3/0,3 W

24/5,5/ 
1,6/0,3 W

Dimensões  
(L × P × A) (mm) 461 × 442 × 342 mm 461 × 442 × 284 mm

Peso (kg) 14,3 kg 14,2 kg 11,4 kg 11,3 kg
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4 *1Para mais informações, visite www.epson.eu/inkjetsaving *2Produção aproximada de páginas baseada na norma ISO/IEC 24711/24712. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as 
condições de utilização. Para obter mais informações, visite www.epson.eu/pageyield *3Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo 
velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel. *4Disponível apenas quando utilizar o software Epson Document Capture Pro. Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.  
Wi-Fi Direct é uma marca da Wi-Fi Alliance. PostScript e PostScript 3 são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

 
Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


