
WorkForce AL-MX300DN
DATASHEETS

Onze snelste 3-in-1 multifunctionele zwartwitlaserprinter met een 
uitstekende betrouwbaarheid en compatibiliteit met Document 
Capture Pro1.

De AL-MX300DN heeft een indrukwekkend hoge afdrukcapaciteit, compatibiliteit met 
document management systemen die uw efficiency verhoogt en lage totale 
gebruikskosten. U kunt afdrukken, scannen en kopiëren met dit compacte model printer 
met een standaard papiercapaciteit van 300 pagina's.

Hoge prestaties zijn betaalbaar
Druk tot 35 pagina's per minuut af, waarbij de eerste pagina binnen slechts 5,5 seconden 
gereed is2, met deze snelle multifunctionele printer, die ideaal is voor werkgroepen en 
kantoren. Dit model heeft zeer lage kosten per pagina en lage totale gebruikskosten, een 
hoog rendement van tonercartridges tot 10.000 pagina's3 en biedt standaard 
dubbelzijdig afdrukken. 
Betrouwbaarheid
Vertrouw op de expertise van Epson en de afdrukcapaciteit van 100.000 pagina's van de 
AL-MX300DN4 om veel langer te kunnen afdrukken. 
Flexibiliteit
Druk veilig en vertrouwd af dankzij compatibiliteit met de Epson-software Email Print for 
Enterprise5. Dankzij ondersteuning voor LDAP-adresboeken is snelle integratie in IT-
omgevingen mogelijk, omdat gebruikers bestaande adresboeken kunnen importeren. 
Daarnaast kunnen documenten worden gescand en rechtstreeks naar e-mailaccounts, 
FTP- en netwerkmappen worden verzonden, zodat belangrijke papieren documenten 
direct kunnen worden gedeeld met andere medewerkers, waar die zich ook bevinden. 
Gebruik de gratis Epson-app iPrint6 voor het afdrukken en scannen vanaf uw tablet of 
smartphone, en deel uw bestanden online. Documenten kunnen ook direct naar USB 
worden gescand, zodat u deze snel kunt delen en belangrijke bestanden op draagbare 
geheugenapparaten kunt opslaan.
Doelmatig documentbeheer
Organiseer documenten snel en eenvoudig, want deze printer is compatibel met 
Document Capture Pro1, dat push scan-functies, cloudservices en integratie met 
document management systemen biedt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoge prestaties zijn betaalbaar
Druk tot 35 pagina's per minuut af; de eerste 
pagina is al binnen 5,5 seconden klaar2

Betrouwbaarheid
Hoge afdrukcapaciteit van 100.000 pagina's4

Multifunctioneel
Afdrukken, scannen en kopiëren
LDAP-ondersteuning
Voor snelle integratie in IT-omgevingen
Doelmatig documentbeheer
Organiseer documenten snel en eenvoudig



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Printresolutie 1.200 x 1.200 dpi

Tonersysteem AcuBrite

Categorie Middelste werkgroep

Multifunctionaliteit Afdruk, Scan, Kopie

AFDRUK

Afdruksnelheid 35 Pagina´s/min. enkelzijdig zwartwit, 21 Pagina´s/min. dubbelzijdig zwartwit

Printvolume 100.000 Pagina's per maand

Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, 

inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.

Tijd tot eerste pagina Monochroom 6 seconden

Opwarmtijd 36 s

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 2.0 type A, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Protocollen voor 

netwerkafdruk

LPR, FTP, IPP, Poort 9100, WSD, Net-BIOS via TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocollen voor 

netwerkmanagement

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, 

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

SCANNEN EN KOPIËREN

Type scanner Flatbedscanner

Scansnelheid Monochroom: 20 Pagina's/min - Kleur: 13 Pagina's/min

Scanresolutie 1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontaal x verticaal)

Uitvoerresolutie 9600 dpi

Drivers TWAIN, WIA

Kopieerresolutie 600 dpix 600 dpi (horizontaal x verticaal)

Kopieersnelheid Monochroom 35 Pagina's/min

Tijd tot eerste kopie Monochroom 11 seconden

Meerdere exemplaren 1 Losse vellen ~ 999 Losse vellen

Kleurendiepte Ingang: 16 Bits Kleur / 16 Bits Monochroom

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten A4, A5, A6, B5, C6 (envelop), DL (envelop), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4

Duplex Ja

ALGEMEEN

Afmetingen 430 x 426 x 503 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 18,6 kg

OVERIGE

Garantie 12 maanden On-site

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CD74001

Streepjescode 8715946535012

Palletformaat 2 stuks

WorkForce AL-MX300DN

VERBRUIKSMATERIAAL

Standard Capacity Toner Cartridge Black

C13S050690 (2.700 pages)

High Capacity Toner Cartridge Black

C13S050689 (10.000 pages)

Return High Capacity Toner Cartridge Black 10k

C13S050691 (10.000 pages)

Photoconductor Unit 100k

C13S051228 (100.000 pages)

Fuser Unit 100k

C13S053049 (100.000 pages)

OPTIONELE ACCESSOIRES

250-Sheet Paper Cassette Unit

C12C802791

INZAMELSERVICE VOOR 
INKTPATRONEN

Via deze gratis service kunnen we 
verbruikte Epson-inktpatronen op een 
veilige en milieuvriendelijke manier 
inzamelen en recyclen. U kunt uw lege 
inktpatronen op drie manieren 
eenvoudig afvoeren en zo actief 
bijdragen aan het beperken van afval:

Doe ze in een speciale inzameldoos die wordt 
opgehaald zodra deze vol is
Stuur ze kosteloos per post terug
Breng ze naar een Epson Express Center. 
Bezoek voor meer informatie over de 
inzamelservice www.epson.com/recycle

1.  - Hiervoor is een download vanaf de Epson-website
vereist.
2.  - Bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 24734.
Geeft het gemiddelde van ESAT/FSOT voor Office Category
Test voor standaardsimplex/-duplex weer. Ga voor meer
informatie naar www.epson.eu/testing
3.  - In overeenstemming met ISO/IEC 19752/19798.
4.  - Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op
basis van de prestaties van de printer, inclusief door
ISO beoordeelde afdruksnelheden en
papierverwerkingsmogelijkheden.
5.  - Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/epe
6.  - Epson-printers met iPrint moeten op hetzelfde
netwerk zijn aangesloten als de smartphones en tablet
pc's die worden gebruikt. Ga voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten naar www.epsonconnect.eu

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


