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FICHA DE PRODUTO

Esta inovadora impressora profissional, disponível exclusivamente 
através de um fornecedor de serviços de impressão geridos aprovado 
pela Epson, inclui o sistema RIPS (Replaceable Ink Pack System) da 
Epson para proporcionar uma impressão de rendimento ultra-
elevado. Com esta impressora A4 para grupos de trabalho, os 
escritórios podem beneficiar do aumento de produtividade de uma 
gama de impressoras locais distribuídas que requer uma intervenção 
mínima e apresenta previsões de custos de impressão.

Imprima 75.000 páginas ininterruptamente
Imprima até 75.000 páginas a preto ou 50.000 páginas a cores sem substituir os tinteiros
1 graças às unidade de abastecimento de tinta de rendimento ultra-elevado da 
impressora.
Concebida para as empresas
A tecnologia PrecisionCore proporciona os resultados de qualidade pelos quais a Epson 
é conhecida, às altas velocidades exigidas pela impressão de escritório, comercial e 
industrial. As impressões secam rapidamente graças à tinta DURABrite Ultra Ink. As 
funções de digitalização, o suporte LDAP e as emulações PDL ajudam esta impressora a 
integrar-se facilmente no ambiente empresarial. O ecrã táctil a cores intuitivo e de grande 
dimensão permite que as funções estejam imediatamente disponíveis. A capacidade Wi-
Fi Direct® também permite imprimir a partir de dispositivos sem fios suportados sem 
ligar a um router.
Eficiência energética
A WF-R5690DTWF consome até menos 80 por cento de energia do que as 
concorrentes laser a cores2 graças à tecnologia que não produz calor. Não são emitidos 
gases de ozono e a melhoria do modo de impressão silenciosa e a ausência de ruído da 
ventoinha durante ou após a impressão revelam-se ideais para o ambiente de trabalho. E 
com menos peças para substituir do que uma impressora laser.
Poupe tempo
Seja mais produtivo com velocidades de impressão de até 34 ppm monocromáticas e 
30 ppm a cores ou com a velocidade de impressão de 20 ppm ISO em ambas3. A 
elevada capacidade de até 580 folhas permite passar menos tempo a recarregar. 
Apresenta a impressão, digitalização, cópia e envio/recepção de faxes frente e verso 
automático que tornam qualquer trabalho fácil e eficiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Impressão de rendimento ultra-elevado
Imprima até 75.000 páginas sem substituir os 
tinteiros1

Ecológica
Consome até menos 80 por cento de energia 
do que as concorrentes laser a cores2

Poupe tempo
Impressão, digitalização, envio/recepção de 
faxes e cópia automática frente e verso
Concebida para as empresas
Funções de digitalização, suporte de livro de 
endereços LDAP e emulações PDL
Tecnologia PrecisionCore
A tecnologia de cabeça de impressão mais 
avançada da Epson



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™

Tecnologia de tinta Replaceable Ink Pack System (RIPS)

Tamanho de gota mínimo 2,8�pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Configuração dos injectores 800�Injectores preto, 800�Injectores por cor

Categoria Grupo de trabalho pequeno

Multifunções Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax

IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página Monocromático�7�Segundos, Cor�7�Segundos

Velocidade de impressão 

ISO/IEC 24734

20�Páginas/min�Monocromático, 20�Páginas/min�Cor

Velocidade de impressão em 

modo de rascunho

30�Páginas/min�Cor (papel normal 75 g/m²), 34�Páginas/min�Monocromático (papel normal 75 

g/m²)

Velocidade de impressão 

duplex ISO/IEC 24734

11�Páginas A4/min�Monocromático, 11�Páginas A4/min�Cor

Ciclo de rendimento 45.000�Páginas por mês

Resolução de impressão 4.800�x�1.200�dpi

Cores Amarelo, Magenta, Preto, Cyan

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing. 

DIGITALIZAR

Velocidade de digitalização 

só de uma página (A4 a preto)

300�dpi (with ADF); , 6,3�ipm with ADF scan 200�dpi (flatbed) 5�sec. with flatbed scan

Integração avançada de 

documentos

E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft 

SharePoint com Epson Document Capture Pro, Cartão/dispositivo de memória USB

Resolução de digitalização 1.200�dpi x 2.400�dpi (horizontal x vertical)

Formatos de impressão JPEG, TIFF, PDF

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

Velocidade de digitalização 

só de uma página (A4 a cores)

300�dpi (with ADF); , 4,5�ipm with ADF scan 200�dpi (flatbed) 14�sec. with flatbed scan

FAX

Tipo de fax Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores

Velocidade de transmissão 

do fax

Até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página

Memória de páginas Até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)

Marcações rápidas de fax 

(máx.)

200�nomes e números

Funções de fax Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Marcação 

rápida

Modo de correcção de erros Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correcção de Erros

COPY

Velocidade de cópia até�19�ipm Black, até�19�ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Redução/ampliação 25�% - 400�% Auto fit function

Resolução de cópia (ppp) 600 x 1200

Número máximo de cópias 99

Tamanho máximo da cópia Carta

CONECTIVIDADE

Protocolos para impressão 

em rede

LPR, FTP, IPP, LDP, Porta 9100, WSD, Net BIOS por TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolos para gestão da 

rede

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, 

IEEE 802.1X

Ligações Wi-Fi Direct, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, USB Host, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0

OUTROS

Garantia 12�Meses�Assistência no local (on site)

Optional warranty extension available

�WorkForce�Pro�WF-R5690DTWF

MATERIAL FORNECIDO

Driver e programas de ajuda (CD)
Cabo de corrente
Documentos de garantia
Aparelho principal
Guia de instalação rápida
Unidades de abastecimento de tinta 
individuais

1. Produção aproximada de páginas. O rendimento concreto
varia consoante as imagens impressas e as condições de
utilização. Para mais informações, visite
http://www.epson.eu/pageyield 2. Para mais informações,
visite www.epson.eu/inkjetsaving 3. Determinado de
acordo com a norma ISO/IEC 24734, que apresenta a média
ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo
simplex/duplex A4 predefinido. Para mais informações,
visite www.epson.eu/testing



� CONSUMÍVEIS

Unidade de abastecimento de tinta C13T8781 Preto XXL � C13T878140 75.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8782 Cyan XXL � C13T878240 50.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8783 Magenta XXL � C13T878340 50.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8784 Amarelo XXL � C13T878440 50.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8381 Preto XL � C13T838140 20.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8383 Magenta XL � C13T838340 20.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8382 Cyan XL � C13T838240 20.000 páginas

Unidade de abastecimento de tinta C13T8384 Amarelo XL � C13T838440 20.000 páginas

Caixa de Manutenção � C13T671000

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CE27401

Código de barras 8715946542003

Dimensões Embalagem individual 599 x 870 x 725 mm

Peso da embalagem 35,06 Kg

Quantidade múltipla de encomenda 1 Unidades

Tamanho da Euro palete 2�Peça

� RENDIMENTO DOS TINTEIROS

T838 T878

20.000 páginas* 75.000 páginas*

20.000 páginas* 50.000 páginas*

* Os rendimentos apresentados são extrapolados baseados 
em metodologias próprias da Epson, a partir de simulações 
de impressão de Padrões de Teste previstos na norma ISO / 
IEC 24712. Os rendimentos apresentados não são 
baseadas na norma ISO / IEC24711. Os rendimentos 
apresentados podem variar de acordo com o imagens que 
imprima, o tipo de papel utilizado, a frequência de 
impressão e condições ambientais tais como a temperatura.

�

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.

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)


