DATASHEETS

WorkForce WF-100W

Druk overal af met de kleinste en lichtste draadloze A4-inkjetprinter
van Epson die draadloos kan worden gebruikt en onderweg kan
worden opgeladen via USB.
Dit is de draagbare printer waarop u hebt gewacht. De eerste draagbare A4-printer van
Epson ooit is zeer geschikt voor professionals die facturen, contracten en andere
documenten moeten afdrukken terwijl zij onderweg werken. Deze inkjetprinter is klein en
licht, en is uitgerust met een ingebouwde batterij, een LCD-scherm, Wi-Fi en Wi-Fi
Direct®-connectiviteit en compatibiliteit met Apple AirPrint1, Google Cloud Print en
Epson iPrint2.
Draagbaar afdrukken
De WF-100W is de kleinste en lichtste draadloze A4-inkjetprinter van Epson, en wordt
geleverd met ingebouwde batterij die kan worden opgeladen via USB, waar u ook bent.
Deze printer is klein en compact, meet slechts 309 x 154 x 61 mm en weegt niet meer
dan 1,6 kg. Door de draadloze connectiviteit heeft de WF-100W geen kabels, waardoor
het toestel zonder problemen kanworden gebruikt bij klanten of in een voertuig.
Handig
De WF-100W is niet alleen compatibel met Apple AirPrint1 en Google Cloud Print voor
draadloos afdrukken, maar biedt ook ondersteuning voor Epson Connect. Epson
Connect biedt, behalve de Epson iPrint2-app voor draadloos afdrukken vanaf de meeste
tablets of smartphones, ook Email Print, voor afdrukken via e-mail, waardoor u kunt
afdrukken waar ter wereld u zich ook bevindt2.
Hoge kwaliteit
De kwaliteit van deze printer komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de afdrukken. Het is
zelfs de enige draagbare printer waarbij voor alle kleuren gebruik wordt gemaakt van
pigmentinkten voor duurzame resultaten zonder vlekken.
Efficiënt
De WF-100W levert een ISO-afdruksnelheid van 7 ppm in zwart en 4 ppm in kleur3 en
heeft een rendement van maximaal 250 pagina's in zwart en 200 in kleur4. Dankzij het
LCD-scherm van 3,7 cm is het altijd eenvoudig om verbinding te maken met Wi-Fi zonder
een pc en de beschikbare hoeveelheid inkt te controleren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Draagbaar afdrukken
Licht, compact ontwerp
Oplaadbare batterij
Sluit aan op een willekeurige USB-poort of
laad op met de meegeleverde
wisselstroomadapter
Wi-Fi en Wi-Fi Direct
Draadloos afdrukken waar u ook bent
Hoogwaardige resultaten
Pigmentinkten staan borg voor topresultaten
Gebruiksvriendelijk
Probleemloos met simpele instelling

LOGISTICS INFORMATION

WorkForce WF-100W

SKU

C11CE05402

Streepjescode

8715946540313

Land van herkomst

Filippijnen

Palletformaat

18 stuks

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Voeding
2x Onderhoudsdoos
Inktpatronen (1 zwarte, 1 driekleurenpatroon)
Hoofdapparaat
MicroUSB-kabel

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON
266

267

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Wereldbol 267

250 pagina's*
200 pagina's*
* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/pageyield.
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1. AirPrint-printers werken met iPad (alle modellen),
iPhone (3GS of hoger) en iPod touch (3e generatie of hoger)
met de nieuwste iOS-versie. AirPrint en het AirPrint-logo
zijn handelsmerken van Apple Inc
2. Voor Epson iPrint is een draadloze verbinding vereist.
Voor E-mail Print is een internetverbinding vereist. Ga
voor meer informatie, ondersteunde talen en apparaten naar
www.epson.nl/connect
3. Bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft
het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor
standaardsimplex/-duplex weer. Ga voor meer informatie
naar www.epson.eu/testing
4. Geschat paginarendement op basis van ISO/IEC
24711/24712. Het werkelijke aantal pagina's is
afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Meer informatie vindt u op
www.epson.eu/pageyield

