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S touto mimořádně spolehlivou multifunkční firemní inkoustovou 
tiskárnou snížíte prostoje, ušetříte náklady a dosáhnete lepší 
udržitelnosti.

S tiskárnou WorkForce Pro RIPS WF-C878R snížíte spotřebu energie a prostoje. 
Současně zachováte vysokou produktivitu práce. S touto mimořádně spolehlivou 
multifunkční firemní inkoustovou tiskárnou mohou uživatelé vytisknout až 20 000 stran, 
aniž by museli vyměňovat spotřební materiál.¹

Tisk s vysokou výtěžností
Tato multifunkční tiskárna nevyžaduje mnoho zásahů uživatele a vytiskne až 20 000 
stran černobíle nebo barevně, aniž by bylo nutné vyměňovat inkousty.1 Nízký počet 
zásahů uživatele znamená vyšší produktivitu práce.

Technologie Precision Core Heat-Free
Technologie Epson Heat-Free nevyžaduje teplo k zahřívání po zapnutí či probuzení, 
což významně snižuje spotřebu energie, a tím šetří peníze. To také znamená, že 
inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free nabízejí rychlejší výstup první 
strany (5,5 sekundy) oproti laserovým tiskárnám, které před tiskem vyžadují předehřátí 
fixační jednotky. 

Lepší funkčnost díky vlastním řešením (EDA, EPA) a řešením třetích stran (Open 
Platform)
Řešení společnosti Epson a jejích partnerů vám dávají úplnou kontrolu nad tiskovými 
operacemi. Svá zařízení můžete přizpůsobit konkrétním a měnícím se požadavkům 
firmy.

Epson Remote Services (ERS)
Náš cloudový systém pro monitorování a správu pomáhá poskytovatelům služeb 
provádět přesnou vzdálenou diagnostiku bez nepříznivého dopadu na bezpečnost. 
Vestavěný agent v tiskárně WF-C878R umožňuje bezproblémové nastavení a 
používání.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Vysoká spolehlivost
Malý počet pohyblivých součástí a nízký 
počet zásahů uživatele prodlužuje dobu 
provozuschopného stavu.
Tisk s vysokou výtěžností
Tisk až 20 000 stran bez nutnosti výměny 
spotřebního materiálu¹
Nízká spotřeba energie
Technologie Epson Heat-Free nevyužívá 
teplo, a tím snižuje spotřebu energie.
Epson Remote Services
Pokročilá diagnostika tiskáren a 
multifunkčních zařízení Epson založená na 
cloudu



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit C13T05A100 20.000 str.
WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit C13T05A200 20.000 str.
WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit C13T05A300 20.000 str.
WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit C13T05A400 20.000 str.
Maintenance box C13T671400
Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 str.
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 str.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
Card Reader Holder
C12C932921
Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CH60401BB

Čárový kód 8715946674964

Země původu Indonésie

WorkForce Pro WF-C878RDTWF

OBSAH DODÁVKY

průvodce rychlou instalací
Hlavní zařízení
Záruční dokumenty
Návod k použití (CD)
napájecí kabel
Zásobník papíru
Inicializační inkoustové jednotky

1.  1Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C878R
vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v
závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách
použití. Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/pageyield.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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