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Rozšiřte svůj potenciál s touto multifunkční inkoustovou tiskárnou 
formátu A4. Tiskárna nabízí tisk ve vysoké kvalitě s nízkými náklady a 
flexibilní bezdrátová řešení.

Zvyšte laťku svých možností s touto vysoce kvalitní multifunkční tiskárnou s podporou 
oboustranného tisku, jednostranného skenování a faxování až do formátu A4. S 
rychlostí černobílého tisku až 21 str./min¹ a automatickým podavačem dokumentů 
(ADF) formátu A4 o kapacitě 35 stran hravě zvládnete všechny úkoly. Další výhodou 
jsou cenově výhodné inkousty a flexibilní řešení bezdrátového připojení, například 
Scan-to-Cloud².

Profesionální tisk dokumentů formátu A4
Tato multifunkční tiskárna formátu A4 splní požadavky i nejnáročnějších uživatelů z řad 
domácích kanceláří a malých firem. Nabízí oboustranný (duplexní) tisk a jednostranné 
skenování, kopírování a faxování až do formátu A4. Navíc je vybavena automatickým 
podavačem o kapacitě až 35 stran formátu A4. Tisková hlava PrecisionCore navíc 
zajišťuje vysokou kvalitu tisku srovnatelnou s laserovými tiskárnami. 

Vyšší produktivita
Tato efektivní, spolehlivá a rychlá tiskárna nabízí oboustranný tisk formátu A4 rychlostí 
21 str./min černobíle nebo 10 str./min barevně¹. Tiskárna dále nabízí snadné přímé 
ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky s úhlopříčkou 6,8 cm a intuitivním 
uživatelským rozhraním. 

Minimalizace výdajů
Dramatické snížení nákladů: tato tiskárna je kompatibilní se samostatnými inkousty, 
které jsou až o 50 % efektivnější než tříbarevné inkoustové kazety³. Cenově velmi 
výhodné zásobníky jsou k dispozici ve standardní velikosti a ve velikosti XL, přičemž 
největší z nich umožňuje vytisknout až 1100 stran . 

Flexibilní bezdrátová řešení
Odkudkoli z kanceláře můžete tisknout pomocí připojení Wi-Fi. Pomocí funkce Wi-Fi 
Direct navíc můžete tisknout z kompatibilních bezdrátových zařízení, i pokud není 
žádná síť Wi-Fi k dispozici. Všestrannost tiskárny dále zvyšují bezplatné mobilní 
aplikace a další řešení Epson. Funkce Email Print umožňuje odeslat dokumenty k tisku 
téměř odkudkoli z celého světa². S řešením Scan-to-Cloud můžete navíc využívat 
výhody spolupráce s dalšími uživateli².

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Vysoce kvalitní multifunkční tiskárna 
formátu A4
Oboustranný tisk, jednostranné skenování, 
kopírování a faxování – vše až do formátu A4
Rychlý tisk v profesionální kvalitě
21 str./min černobíle a 10 str./min barevně¹
Cenově výhodné inkousty
Samostatné inkousty jsou o 50 % efektivnější 
než tříbarevné inkoustové kazety
³
Bezdrátová řešení
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Scan-to-Cloud²
Bezplatné mobilní aplikace Epson pro tisk
Tisk a skenování téměř odkudkoli²



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky 3,8 pl
Inkoustová technologie DURABrite™ Ultra

TISK
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 21 Str./min Černobíle, 10 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku 
ISO/IEC 24734

12 A4 str./min. Černobíle, 7 A4 str./min. Colour

Max. rychlost tisku 35 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 21 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení 4.800 x 2.400 dpi
Max. objem tisku 26.000 Stran za měsíc

Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti 
tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.

Recommended Duty Cycle 200 - 1.000 Stran za měsíc
Barvy Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVÁNÍ
Skenovací rozlišení 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ
Rychlé volby faxových čísel 
(max.)

100 jména a čísla

Paměť na stránky až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce Faxování z PC, Adresář, Zpožděné odesílání, Rozesílání faxu

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (obálka), DL 

(obálka), No. 10 (obálka), Letter Legal
Automatický podavač 
dokumentů

35 Strany

Duplexní tisk Ano (A4, obyčejný papír)
Kapacita zásobníku papíru 250 Listy max.
Počet zásobníků papíru 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 

Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostitel USB
WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 17 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (úsporný režim), 6,2 W Připraveno, 0,2 

W (vypnutí), TEC 0,17 kWh/week
Rozměry výrobku 425 x 378 x 249 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 8,8 kg

DALŠÍ VLASTNOSTI
LCD displej Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,8 cm

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CJ07403

Čárový kód 8715946679785

Země původu Indonésie

Velikost palety 2 ks

WorkForce Pro WF-3820DWF

OBSAH DODÁVKY

Samostatné inkoustové kazety
Hlavní zařízení
napájecí kabel
Úvodní příručka
Záruční dokument
Ovladače a pomocné programy (CD)

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ 
INKOUSTU

405

405

405

405

405

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

Kufr 405 Kufr 405XL

350 str.* 1.100 str.*

300 str.* 1.100 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v 
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a 
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách 
www.epson.eu/pageyield

1.  Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující
průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářského zařízení při
standardním jednostranném tisku formátu A4. Další informace
naleznete na adrese www.epson.eu/testing.
2.  Funkce Epson iPrint vyžaduje bezdrátové připojení a
aplikaci společnosti Epson pro tisk. Aplikace Epson Email
Print, Epson Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud
vyžadují připojení k internetu. Další informace a seznam
podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese
www.epson.cz/connect.
3.  Založeno na testech provedených společností BLI v
červenci 2019, které porovnávaly rovnocenné konkurenční
modely tiskáren (HP a Canon) využívající tříbarevné
inkoustové kazety, s využitím údajů na webech jejich výrobců
k červenci 2018. Uvedené údaje pro tisk dokumentů a
fotografií jsou založeny na studii „Printing Usage &
Attitudes Study“ společnosti TNS z června 2013.
4.  Přibližný počet stran dle normy ISO/IEC 24711/24712.
Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných
obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace
naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.
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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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