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WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black

C13T944140

3.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan

C13T944240

3.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta

C13T944340

3.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow

C13T944440

3.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black

C13T945140

5.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan

C13T945240

5.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta

C13T945340

5.000 pagina's

WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow

C13T945440

5.000 pagina's

WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

C13T946140

10.000 pagina's

Maintenance box

C13T671600

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Afzonderlijke inktpatronen
Stroomkabel
Drivers en hulpprogramma's (CD)
Plaatsingshandleiding
Gebruiksaanwijzing (CD)

INKT RENDEMENTGEGEVENS

LOGISTICS INFORMATION
SKU

C11CG02401

Streepjescode

8715946634098

T9444

T9454

T9461

3.000
pagina's*

5.000
pagina's*

10.000
pagina's*

3.000
pagina's*

5.000
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.

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

oads.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

1. Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa, met
een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut, zoals
vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot juni 2017.
Gegevens voor kosten per pagina (CPP) zijn afkomstig uit
een rapport van GAP Intelligence voor augustus 2017 en
vertegenwoordigen een gemiddelde van de catalogusprijzen
in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
(waarbij de waarde is uitgedrukt in euro's, zoals vermeld
door GAP). De waarden voor Epson zijn gebaseerd op de
verkoopadviesprijs van XXL-inktzakken (met rendement van
5000 pagina's volgens IEEE/ISO 24711/24712). Prijzen voor
de modellen van de concurrentie zijn gebaseerd op de
laagste beschikbare CPP (kosten per pagina).
2. Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa,
met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut,
zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot september
2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
3. Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan
variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/pageyield. Vergeleken met de 10 best
verkochte kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost
Europa, met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per
minuut, zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot
september 2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
4. Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa,
met een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut,
zoals vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot september
2017. Op basis van gegevens afkomstig van BLI.
5. Vergeleken met de 10 best verkochte
kleurenlaserprinters in West-, Midden- en Oost-Europa, met
een afdruksnelheid van 1 tot 30 pagina's per minuut, zoals
vastgesteld door IDC in de 12 maanden tot juni 2017. Op
basis van gegevens afkomstig van BLI.
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