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Epson WorkForce M200 je multifunkční černobílá tiskárna s 
integrovaným systémem inkoustových nádržek, Ethernetovým 
rozhraním a automatickým podavačem dokumentů. Tento systém 
průběžného doplňování inkoustu je ideální pro malé a domácí 
kanceláře, jejichž uživatelé chtějí snížit náklady na tisk, a dodává se se 
dvěma lahvičkami s originálním inkoustem Epson – jedna lahvička pro 
první použití a jedna standardní 140ml lahvička. Výtěžnost 
standardních lahviček s inkoustem je 6 000 stran1.

Díky originálním rychleschnoucím pigmentovým inkoustům Epson budou obchodní 
dokumenty odolné vůči vodě, rozmazání i blednutí. Zásluhou technologie Micro Piezo 
tato tiskárna nabízí tisk dokumentů s kvalitou značky Epson. Se zárukou na 12 měsíců 
(nebo 50 000 stránek) a dodatečnou servisní podporou získáte klid a pomoc, kdykoli ji 
potřebujete.

Velkokapacitní systém inkoustových nádržek je plně integrovanou součástí tiskárny, 
takže si můžete užívat spolehlivého barevného tisku bez nepořádku nebo problémů, 
které jsou často spojeny s neoriginálními systémy doplňování a systémy inkoustových 
nádržek jiných výrobců. Lahvičky s originálním inkoustem Epson usnadňují doplňování 
inkoustových nádržek díky jasnému značení a tryskám bez kapání.

Tiskárnu Epson WorkForce M200 lze prostřednictvím připojení k síti sdílet v rámci 
malých pracovních skupin. Díky kompaktní velikosti ji lze rovněž snadno umístit na 
stůl. Vysoká rychlost tisku až 15 str./min2 zajistí, že na své výtisky již nebudete muset 
čekat, což přispěje k vyšší produktivitě práce. Navíc můžete vytvářet celou řadu 
dalších materiálů, jako jsou např. hlavičkový papír, vizitky nebo obálky. Pomocí funkce 
Epson iPrint3 můžete využívat vzdálený tisk přímo z chytrých telefonů a tabletů v rámci 
kanceláře.

Tiskárna Epson WorkForce M200 má kompaktní rozměry a hodí se do jakéhokoli 
pracovního prostředí. Tato tiskárna splňuje podmínky programu ENERGY STAR a díky 
rychlému spuštění a nízké spotřebě energie jde o ideální energeticky úsporné 
kancelářské zařízení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Integrovaný systém ink nádržek pro 
černobílý tisk
Tisk, skenování a kopírování
Technologie Micro Piezo
Záruční servis Epson
Epson iPrint



Epson WorkForce M200

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Printing Method On-demand inkjet (Piezo electric)
Konfigurace trysek 360 trysky černá
Min. velikost kapky 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Použití Pracovní skupina
Multifunkce skenů, kopií

TISK
Draft printing speed 34 Str./min Černobíle (plain paper 75 g/m²)
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 15 Str./min Černobíle
Tiskové rozlišení 1.440 x 720 DPI
Barvy Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SKENŮ
Scan speed black A4 300 DPI 2,2 msec/line
Skenovací rozlišení 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty Skenování do PDF
Typ skeneru Contact image sensor (CIS)

CONNECTIVITY
Rozhraní Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 

specification
Mobile and Cloud printing 
services

Epson Connect (iPrint)

SPECIFIKACE PAPÍRU A SENZORY
Formáty papíru A4, A5, A6, B6, C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, Právní záležitosti
Automatický podavač 
dokumentů

Standard (integr.)

Vhodná gramáž papíru 64 g/m² - 95 g/m²
Kapacita výstupního zásobníku 30 Listy
Kapacita zásobníku papíru 100 Listy Standardní, 100 Listy max.
Počet zásobníků papíru 1

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie ENERGY STAR® qualified all-in-one, 10 W (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 

1,8 W (sleep mode)
Supply Voltage AC 110 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Rozměry 435 x 377 x 226 (Šířka x Hloubka x Výška)
Hmotnost 6 kg
Max. hladina hluku 5,3 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo 

RPM - 39 dB (A) podle ISO 9226
Kompatibilní operační systémy Mac OS 10.5.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Obsažený software Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CC83301

Čárový kód 8715946524139

Rozměry individuálního balení 501 x 505 x 328 mm

Velikost palety 12 ks (2 x 6)

OBSAH DODÁVKY

Návod k použití (CD)
Návod k použití
Návod k instalaci
Napájecí kabel
Ovladače a pomocné programy (CD)
1 samostatná 140ml zaváděcí lahvička s 
černým inkoustem a jedna 140ml lahvička s 
černým inkoustem T7741

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

T7741

6.000 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 webových 
stránkách www.epson.eu/pageyield

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

3yrs on-site swap
 

COVERPLUS-Paket (36 month Carry-In-Service)
 

EPSON CoverPlus Service Option Pack - 35
 

Epson Service Pack 35
 

Service Pack N° 35
 

COVERPLUS-Paket (36 month On-Site-Service)
 

Service Pack N° 20
 

COVERPLUS-Paket (36 month Carry-In-Service)
 

3yr CoverPlus Pack 35 LP
 SESHQ2176

T7741 Pigment Black ink bottle 140ml
 C13T77414A (6.000 str.)

1. Uvedená výtěžnost je stanovena dle originální metodiky
společnosti Epson na základě tiskové simulace testovacích
vzorů dle normy ISO/IEC 19752. Uvedené výtěžnosti
NEVYCHÁZEJÍ z normy ISO/IEC 24711. Uvedená výtěžnost se
může lišit v závislosti na tištěných obrazových
materiálech, typu použitého papíru, četnosti tisku a
podmínkách prostředí, jako je např. teplota 2  Průměrná
hodnota ESAT v testu kancelářského zařízení při standardním
jednostranném černobílém tisku, stanovena v souladu s
normou ISO/IEC 24734 3. Další informace a seznam
podporovaných jazyků a zařízení naleznete na webových
stránkách www.epsonconnect.eu

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


