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FICHA DE PRODUTO

Ideal para ambientes de grande volume, como os de logística, este 
dispositivo monocromático A3 de 100 ppm para departamentos 
oferece resultados fiáveis para tiragens contínuas.

Imprima documentos a preto e branco de alta qualidade a velocidades super-rápidas de 
100 ppm com esta fiável e ecológica multifunções A3 profissional para departamentos 
que é ideal para os ambientes especializados de grande volume, como os 
departamentos de logística e reprografia central.

Alta velocidade e fiabilidade
Desfrute de uma qualidade de imagem consistentemente excecional de 600 x 2400 ppp 
e velocidades de impressão até 100 imagens por minuto em modo simplex e duplex. 
Além disso, oferece uma rápida velocidade de impressão em ADF duplex 110 
ipm/simplex 60 ipm. O processo de impressão simples, com menos peças móveis do 
que uma impressora laser, oferece uma elevada fiabilidade e o mecanismo inteligente de 
alimentação de papel minimiza os encravamentos de papel, as alimentações duplas e a 
ausência de alimentação, mesmo a alta velocidade.

Reduz o impacto ambiental
Utilize até 82% menos energia do que com impressoras laser1. Com menos resíduos e 
um mecanismo de funcionamento simples, reduz o impacto ambiental da impressão ao 
oferecer uma solução de baixo consumo energético com menos consumíveis. Desfrute 
da maior capacidade de papel de 5350 folhas2 e imprima até 120 mil páginas a preto 
sem reabastecimento de tinta3.

Qualidade sem compromisso
A combinação da tecnologia jato de tinta de cabeça de impressão Epson PrecisionCore, 
das tintas pigmentadas aquosas e de um mecanismo de transporte de papel eficiente 
resulta numa impressora com um desempenho consistente. Imprima numa vasta gama 
de suportes, incluindo papel reciclado, envelopes e etiquetas.

Integração avançada
Desde a gestão remota às soluções de impressão Pull e contabilidade, poderá integrar 
uma vasta gama de soluções de software na sua infraestrutura de TI atual para melhorar 
a produtividade e aumentar a eficiência. A Epson Open Platform oferece compatibilidade 
com as principais soluções de ISV.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Impressora monocromática radicalmente 
rápida
Até 100 ppm e digitalização dupla de alta 
velocidade
Alta fiabilidade
Mecanismo simples para ambientes onde o 
tempo de inatividade não é opção
Elevada capacidade
Imprima até 120 mil3 páginas a preto sem 
reabastecimento de tinta
Redução do impacto ambiental
Utilize até 82% menos energia do que com 
impressoras laser1

Concebida para as empresas
Tire partido de um amplo leque de soluções 
de software



CONSUMÍVEIS

WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink C13T04Q100 60.000 páginas

Staples C13S210061

Maintenance box C13T671300

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

3000-sheet High Capacity Paper Tray

C12C933041

4000-Sheet Stapler / Stacker unit

C12C933261

Optional Bridge Unit

C12C933081

Cassette Lock

C12C933231

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CJ03401

Código de barras 8715946669700

Tamanho da Euro palete 1 Peça

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

MATERIAL FORNECIDO

Folheto informativo
Cabo de corrente
User guide

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

60.000 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas 
ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O 
rendimento concreto varia consoante as imagens impressas 
e as condições de utilização. Para mais informações, visite 
www.epson.eu/pageyield

1.  Consumo energético máximo de 320 W da Epson
WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW em comparação com
os dispositivos laser multifunções A3 monocromáticos
concorrentes no segmento 70 a 90 ppm. Em comparação
com os 10 principais modelos da IDC para o atual ano
de 2018, na Europa Ocidental, no segmento acima.
Comparação baseada nos dados disponíveis na base de
dados BLI (março de 2019).
2.  Capacidade de papel padrão de 2350 páginas.
Capacidade máxima de papel de 5350 com um tabuleiro de
papel de alta capacidade opcional.
3.  Produção de 120 mil páginas a preto conseguida com
dois tinteiros 60K. São ambos necessários para funcionar.
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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)


