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Cenově dostupná kompaktní tiskárna 4 v 1 s rozhraním Wi-Fi, funkcí 
Wi-Fi Direct® a funkcí oboustranného tisku v profesionální kvalitě

Toto kompaktní zařízení 4 v 1 je ideálním řešením pro malé firmy a domácí kanceláře. 
Tiskárna WF-2750DWF nabízí oboustranný tisk v profesionálníkvalitě a využívá 
samostatné inkousty, abyste nemuseli zbytečně utrácet. Je vybavena rozhraním Wi-Fi 
a funkcí Wi-Fi Direct® a umožňuje využívání systému Epson Connect1– tedy snadný a 
rychlý mobilní tisk.

Profesionální kvalita
Tato tiskárna 4 v 1 je vybavena tiskovou hlavou PrecisionCore, která zaručuje vysokou 
kvalitu tisku jako z laserové tiskárny. A protože tiskne vysokou rychlostí a má 
automatický podavač dokumentů na 30 listů, jenž umožňuje vícestránkové skenování, 
kopírování a faxování v rozlišení 1 200 dpi, je mimořádně praktická a výkonná. 
Možnost připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a funkce Wi-Fi Direct® zaručuje 
flexibilitu, jakou malé firmy potřebují.

Nízké provozní náklady
Tiskárna WF-2750DWF využívá inkousty Epson Pero a křížovka řady 16, které jsou k 
dispozici v zásobnících dvou velikostí, standardních a XL, abyste si mohli vybrat 
variantu přesně podle svých tiskových potřeb. Zásobníky XL vám pomohou až o 25 %2
snížit náklady na tisk. A ušetříte i díky tomu, že se inkousty dodávají v samostatných 
zásobnících, takže měnit budete vždy jen zásobník, který vypotřebujete.

Mobilní tisk
Díky kompatibilitě s řešením Epson Connect můžete využívat praktické funkce 
skenování do cloudu a tisku prostřednictvím e-mailu a aplikaci Epson iPrint1. Tiskárna 
WF-2750DWF je kompatibilní také se službami Apple AirPrint3 a Google Cloud Print, 
které umožňují snadný tisk z chytrých telefonů a tabletů.

Snadná obsluha
Automatické nastavení sítě Wi-Fi4 výrazně zjednodušuje připojování tiskárny a díky 
kazetovému zásobníku papíru s předním plněním a kapacitou 150 listů je otázkou 
chvilky i doplnění papíru. Tiskárna WF-2750DWF je vybavena 5,6cm LCD displejem s 
přehlednou nabídkou, ve které snadno a rychle nastavíte vše, co je třeba.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Oboustranný tisk v profesionální kvalitě
Tisk v laserové kvalitě
Zařízení 4 v 1
Skenování, kopírování, tisk a fax
Wi-Fi a Wi-Fi Direct
Bezdrátový tisk odkudkoli
Úspora díky samostatným inkoustům
Měníte pouze spotřebovanou barvu
Snadná obsluha
Zásobník papíru s předním plněním na 150 
listů



LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CF76402

Čárový kód 8715946616469

Země původu Indonésie

Velikost palety 6 ks

WorkForce WF-2750DWF

OBSAH DODÁVKY

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

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ 
INKOUSTU

16

16

16

16

16

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

Pero a 
křížovka 16

Pero a 
křížovka 16XL

175 str.* 500 str.*

165 str.* 450 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.  Funkce Epson iPrint vyžaduje bezdrátové připojení a
tiskovou aplikaci Epson. Tisk prostřednictvím e-mailu a
skenování do cloudu vyžadují připojení k internetu. Další
informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete
na webových stránkách www.epson.cz/connect.
2.  Srovnání vychází z nákladů na stránku při tisku s
inkousty 16 a 16XL. Další informace naleznete na stránkách
www.epson.eu/pageyield.
3.  Tiskárny s podporou technologie AirPrint jsou
kompatibilní se zařízeními iPad (se všemi modely), iPhone (s
modely 3GS nebo novějšími) a iPod touch (s modely 3. generace
nebo novějšími), která mají nainstalovanou nejnovější verzi
systému iOS.
4.  Automatické nastavení je podporováno v operačních
systémech Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
a Mac OS.

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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