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VERBRUIKSMATERIAAL
WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge

C13T887100

50.000 pages

WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge

C13T887200

50.000 pages

WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge

C13T887300

50.000 pages

WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge

C13T887400

50.000 pages

Maintenance box

C13T671300

Staples

C13S210061

WorkForce Enterprise WF-C17590
D4TWF
INKT RENDEMENTGEGEVENS
T8874
50.000 pagina's*

OPTIONELE ACCESSOIRES

50.000 pagina's*

4000-Sheet Stapler / Stacker unit

* 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.

C12C933261
Optional Bridge Unit
C12C933081
3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041
Cassette Lock
C12C933231

LOGISTICS INFORMATION
SKU

C11CH01401

Streepjescode

8715946650166

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be
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Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

1. Getest door BLI gedurende een periode van twee
maanden tot en met februari 2017, vergeleken met een
selectie van concurrerende machines, in opdracht van
Epson. Ga voor meer informatie naar
www.epson.nl/inkjetsaving
2. Zwarte paginaopbrengst van 100.000 pagina's bereikt
door twee cartridges van 50.000. Beide zijn vereist.

Sint Anne straat 72 - 1357 Neerheylissem - 019/65 67 65

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
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