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FICHA DE PRODUTO

A nossa mais recente multifunções RIPS A4 oferece velocidades 
rápidas de impressão, digitalização e cópia com uma menor área de 
implantação, baixo custo total de propriedade e um impacto 
ambiental reduzido.

Aumente a produtividade da sua empresa com menos intervenção, um rápido tempo de 
impressão da primeira página e regras de impressão e processos de fluxo de trabalho 
seguros, reduzindo em simultâneo os custos de impressão e o impacto ambiental. Os 
tinteiros de alto rendimento até 50.000 páginas a preto e 20.000 páginas a cores, 
velocidades rápidas de digitalização duplex e uma vasta gama de soluções de fluxo de 
trabalho para empresas fazem desta multifunções a solução perfeita para escritórios.

Baixo custo de manutenção
Os tinteiros de alto rendimento reduzem a necessidade de encomendar e substituir os 
consumíveis com frequência, e ajudam a garantir custos de impressão previsíveis e um 
custo total de propriedade competitivo. Além disso, a tecnologia jato de tinta reduz os 
custos ocultos de manutenção e de intervenção com menos peças para substituir.

Elevada produtividade
O rápido tempo de impressão da primeira página de 4,8 segundos a preto e 5,3 
segundos a cores do modo pronto a utilizar, as velocidades de impressão até 24 ppm a 
cores e a preto e branco (velocidade ISO), bem como a rápida velocidade de 
digitalização duplex de 60 ipm ajudam a manter um nível de produtividade elevado. A 
maior durabilidade de 240 mil páginas ajuda a imprimir mais durante mais tempo. A 
capacidade máxima de 1330 folhas de papel permite passar menos tempo a recarregar.

Impacto ambiental reduzido
Para além de acelerar a impressão, a ausência de necessidade de calor da tecnologia 
jato de tinta também ajuda a reduzir o impacto ambiental da impressão ao oferecer uma 
solução de baixo consumo energético, com menos consumíveis. O alto rendimento da 
tinta traduz-se num menor desperdício de consumíveis e a ausência de poeiras do toner 
e de emissões de ozono garante um impacto ambiental reduzido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Baixo custo de manutenção
Tire partido do baixo custo total de 
propriedade
Rápido tempo de impressão da primeira 
página
4,8 segundos a preto e 5,3 segundos a cores 
no modo pronto a utilizar
Velocidades elevadas de digitalização
ADF duplex de única passagem de 60 ipm
Reduza o impacto ambiental
O baixo consumo energético reduz a pegada 
de carbono , sem emissões de ozono
Utilize com uma ampla gama de soluções
Software de gestão de impressão e 
digitalização



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™

Tamanho de gota mínimo 3,8 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tecnologia de tinta Replaceable Ink Pack System (RIPS)

IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página Monocromático 4,8 Segundos, Cor 5,3 Segundos

Velocidade de impressão 

ISO/IEC 24734

24 páginas/min Monocromático, 24 páginas/min Cor

Velocidade de impressão 

duplex ISO/IEC 24734

15 páginas A4/min Monocromático, 15 páginas A4/min Cor

Velocidade de impressão em 

modo de rascunho

34 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 34 páginas/min Cor (papel normal 75 

g/m²)

Resolução de impressão 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo de rendimento 50.000 páginas por mês

Número 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.

Recommended Duty Cycle 400 - 4.500 páginas por mês

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

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

DIGITALIZAR

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

Resolução óptica (ADF) 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)

Integração avançada de 

documentos

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

memória USB

Formatos de impressão JPEG, TIFF, PDF

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

FAX

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

Marcações rápidas de fax 

(máx.)

200 nomes e números

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

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

rápida, Fax para pasta, Livro de endereços, Fax de transmissão

CONECTIVIDADE

Ligações USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 

Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tipo 

A (2x), Bluetooth

Segurança WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (envelope), N.º 10 (envelope), Letter, 

Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definido pelo utilizador

OUTROS

Garantia 12 Meses Assistência no local (on site)

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CG77401BB

Código de barras 8715946654782

Tamanho da Euro palete 2 Peça

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

MATERIAL FORNECIDO

Documentos de garantia
Guia de instalação rápida
Driver e programas de ajuda (CD)
Instruções de utilização (CD)
Cabo de corrente
Unidades de abastecimento de tinta de 
inicialização

CONSUMÍVEIS

Maintenance box (C13T671600)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

500-Sheet Paper Cassette

C12C932871
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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)


