
WorkForce AL-M310DN
DATASHEETS

A4-zwartwitlaserprinter met hoge prestaties voor kleine tot 
middelgrote werkgroepen en inclusief netwerkconnectiviteit voor 
eenvoudige integratie op kantoor.

Dankzij zijn snelheid, flexibiliteit en hoogwaardige printkwaliteit is deze printer ideaal voor 
drukke werkgroepen met een behoefte aan betaalbare kwaliteit. De printer biedt 
eenvoudige bedrijfsintegratie dankzij Gigabit Ethernet-connectiviteit en PCL6- en 
PostScript 3-emulatie. Dankzij de tonercartridges met hoog rendement kunt u de kosten 
laag houden.

Houd de productiviteit hoog en bespaar uw personeel onnodig gedoe
Met een afdruksnelheid tot 35 ppm en een tijd tot eerste afdruk van minder dan 6,4 
seconden1, is dit een printer waarop u kunt rekenen voor snelle resultaten, zelfs bij 1200 
x 1200 dpi. Profiteer van eenvoudig delen tussen werkgroepen met de ingebouwde 
Gigabit Ethernet-connectiviteit en van de enorm veelzijdige mediaverwerking, met 
ondersteuning voor A4, A5, A6, papier met briefhoofd, enveloppen, transparanten en 
briefkaarten.

Hoge duurzaamheid
De printer heeft een afdrukcapaciteit tot maximaal 20.000 pagina's2 per maand. 
Bedrijven kunnen er daarom op vertrouwen dat zij met deze keuze uit Epson´s 
productassortiment een goede investering hebben gedaan.

Gebruiksgemak
Dankzij de grote papiercapaciteit (max. 850 vellen) en het hoge rendement van de 
tonercartridge (tot 6100 pagina's3) bent u minder tijd kwijt aan het bijvullen van de 
machine. Met één druk op een knop opent u het apparaat om de toner op een 
eenvoudige en logische manier te verwijderen en vervangen, waardoor uw personeel 
minder tijd hoeft te besteden aan het verwisselen van verbruiksmaterialen.

Geavanceerde connectiviteit, integratie en beveiliging
Dit apparaat kan probleemloos worden geplaatst in de buurt van een werkgroep of op 
een bureau dankzij het compacte ontwerp. Dankzij PDL-afdrukemulaties, inclusief PCL6, 
PostScript 3 en PSF 1.7, in combinatie met het geavanceerde IPv6-protocol en 
ondersteuning voor Gigabit Ethernet, is deze printer ideaal voor de zakelijke omgeving. 
Met geavanceerde ondersteuning voor IPSec en SSL verbetert u de beveiliging van 
gevoelige informatie tijdens het afdrukken, en kunt u dankzij compatibiliteit met Email 
Print for Enterprise4 veilig en vertrouwelijk afdrukken.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Snel afdrukken
ISO-afdruksnelheden tot 35 ppm1

Betrouwbare werking
Afdrukcapaciteit 20.000 pagina's2

Tonercartridge met hoog rendement
Tot 6100 pagina's afdrukken3

PDL-afdrukemulaties
Inclusief PCL6, PostScript 3 en PDF 1.7
Geschikt voor werkgroepen
Het apparaat past op elk bureau dankzij het 
compacte ontwerp.



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Printresolutie 1.200 x 1.200 dpi

AFDRUK

Afdruksnelheid 35 Pagina´s/min. enkelzijdig zwartwit, 18 Pagina´s/min. dubbelzijdig zwartwit

Tijd tot eerste pagina Monochroom 7 seconden

Opwarmtijd 15 s

Printvolume 20.000 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.

CONNECTIVITEIT

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

Protocollen voor 

netwerkafdruk

LPR, FTP, Poort 9100, WSD, Net-BIOS via TCP/IP

Protocollen voor 

netwerkmanagement

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

802.1X, SNMP 1.0, SNMP 3.0

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten A4, A5, B5, A6, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4

Duplex Ja

Capaciteit van het afgiftevak 250 Losse vellen

Capaciteit papiervak 350 Losse vellen Standaard, 850 Losse vellen maximaal

Aantal papiervakken 1 Laden

Passend papiergewicht 60 g/m² - 220 g/m²

ALGEMEEN

Voedingsspanning AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Afmetingen 375 x 393 x 285 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 14 kg

Temperatuur Bedrijf 10° C - 32,5° C

Luchtvochtigheid Bedrijf 15% - 80%, Opslag 15% - 80%

Veiligheidsnormen IEC60950-1, IEC60825-1

EMI-norm EN61000-3-2, EN61000-3-3

OVERIGE FUNCTIES

Processorsnelheid 750 MHz

Geheugen 512 MB Meegeleverd

Emulaties PCL5c, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, FX, I239X, PostScript 3

OVERIGE

Garantie 12 maanden On-site

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CF22401

Streepjescode 8715946631486

Palletformaat 2 stuks

WorkForce AL-M310DN

VERBRUIKSMATERIAAL

Standard Capacity Toner Cartridge Black

C13S110080 (2.700 pages)

High Capacity Toner Cartridge Black

C13S110079 (6.100 pages)

Maintenance Unit A (Dev/Toner) (C13S110081)

Maintenance Unit B (PCU) (C13S110082)

OPTIONELE ACCESSOIRES

250-Sheet Paper Cassette Unit

C12C932811

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.  Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734.
Geeft het gemiddelde weer van ESAT/FSOT voor Office
Category Test voor standaard enkelzijdig/dubbelzijdig. Ga
voor meer informatie naar www.epson.eu/testing.
2.  Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op
basis van de prestaties van de printer, inclusief door
ISO beoordeelde afdruksnelheden en
papierverwerkingsmogelijkheden.
3.  Geschat paginarendement op basis van ISO/IEC
19752/19798. Ga voor meer informatie naar
http://www.epson.eu/pageyield
4.  Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/epe

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


