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Multifuncional departamental

WF-M21000

A impressora multifuncional monocromática de alta
velocidade com potente tecnologia sem calor
Características principais
·· Velocidade extraordinária para uma produtividade comercial poderosa: 100
ISO ppm (preto). A velocidade de impressão mais rápida em sua categoria e com uma
saída rápida da primeira página.
·· Altamente confiável: sistema de impressão sem contato e sem calor graças à
Tecnologia PrecisionCore Heat-Free.
·· Alta capacidade: os cartuchos de tinta pigmentada DURABrite® Pro Ink Technology
têm um rendimento de até 60.000 páginas5 ISO por cartucho antes que seja necessário
substitui-los.
·· Energia eficiente: o menor consumo de energia em sua categoria².
·· Soluções prontas: compatível com as soluções originais Epson e soluções de
terceiros líderes da indústria através da Epson Open Platform para uma integração
perfeita do fluxo de trabalho.

·· Versátil: a solução perfeita para grampeamento, criação de livretos e acabamento
com perfurações; várias opções de rede e fax.
·· Alto rendimento: volume de impressão mensal recomendado de até 100.000
páginas; capacidade de entrada de até 5.350 folhas6 com uma bandeja opcional de
alta capacidade para 3.000 folhas.
·· Características de segurança: conjunto completo de recursos de segurança
avançados em que você pode confiar.
·· Função de caixa: os usuários podem salvar arquivos impressos, digitalizados, de
fax ou de mídia externa em pastas privadas e/ou compartilhadas e enviá-los para
impressão, e-mail ou salvá-los para mais tarde.
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Impressão

Segurança

Tecnologia de impressão PrecisionCore® Monocromática
Linguagem de impressão ESC/P®-R, PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PDF (ver
1.7), Document Capture Pro®
Tamanho mínimo da gota de tinta 3,8 picolitros
Resolução máx. de impressão 600 dpi x 2.400 dpi de resolução otimizada
Velocidade de impressão 100 ISO ppm†
Ciclo de trabalho mensal máximo Até 400.000 páginas
Duplex automático Sim
Tempo de saída da primeira página 6,2 segundos preto (do modo pronto)

Características de segurança Certificação de número de PIN para liberação
de tarefas, acesso de controle do usuário, configuração de impressora e rede
via web, configuração usando o endereço IP da impressora, segurança SSL/
TLS, Ipsec, normas de segurança UL60950, CSA C22 .2 No. 60950 EMI FCC
parte 15 subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Impressão e digitalização sem fio
Soluções Epson ConnectTM4 Epson iPrint™ Mobile App (iOS™, Android™),
Epson Email Print®, Remote Print Driver3
Outros Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Fire™ OS

Cópia
Velocidade de cópia 100 ISO ppm (preto)
Número de cópias 1 - 999 cópias
Tamanho máximo da cópia A3 (29,7 cm x 42 cm)
Resolução da cópia (entrada/saída) (máx.) 600 dpi x 1.200 dpi
Funções de cópia Automático frente e verso, visualização prévia,
redimensionamento (25% - 400%), cópia da carteira de identidade,
intercalação de 100 folhas, densidade de cópia ajustável
††

Digitalização
Tipo de scanner Cama Plana Colorida / ADF automático frente e verso
Tipo de sensor Color CIS
Resolução ótica 600 dpi x 600 dpi
Resolução máxima de digitalização 9.600 dpi interpolada
Tamanho máximo de digitalização 29,7 cm x 43,2 cm
Velocidade máxima do scanner (ADF) ADF simples 60 ipm, duplex 110 ipm8
Funções de digitalização Digitalização para PC usando o Document Capture
Pro®, digitalização para a nuvem7 (incluindo e-mail), dispositivo de memória,
digitalização para pasta de rede, arquivos PDF protegidos por senha

Alimentador automático de documentos
Gramatura do papel 38 g/m2 -128 g/m2
Capacidade máxima 150 páginas (80g/m2)
Digitalização/cópia automática frente e verso Sim

Conectividade
Conectividade padrão SuperSpeed USB 3.0, sem fio, Wi-Fi Direct®9, Ethernet
-1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, NFC10
Sistemas operacionais Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.1,
Windows® 8 13 (32 bits, 64 bits), Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows
Vista™ (32 bits, 64 bits), Windows® XP SP3 (32 bits), Windows® XP Professional
x64 Edition, Windows Server® 2019, Windows Server® 2003 SP2onze, Mac OS® X
10.6.8 e Mac OS® 11.0.x112

Manuseio do papel
Tamanho máximo do papel Bandeja padrão de até 11" x 17" bandeja
multifuncional até 13" x 47,2"
Tamanhos de papel compatíveis Ofício 9 (215 mm x 315 mm/8,46 "x 12,4"),
ofício ou fólio (216 mm x 330 mm/8,5 pol. X 13 pol.), Ofício México (216 mm
x 340 mm/8, 5 x 13,4 polegadas), ofício, carta, A4, executivo, meia carta, A6,
B6, tamanhos personalizados (64 mm x 127 mm - 215,9 mm x 6.000 mm)
Tipos de papel Papel normal, ultra premium presentation paper matte,
premium presentation paper matte, presentation paper matte, envelopes e
cartolina até 350 g/m2 ou 92 lb
Envelopes Nº 10 (105 mm × 241 mm)
Número de bandejas de papel 4 (frontal) + 1 opcional
Capacidade de entrada de papel 2.350 folhas de papel comum (550 x 4
bandejas frontais + 150 folhas bandeja multifuncional)6, bandeja opcional de
alta capacidade para 3.000 folhas

Geral
Tela TouchScreen de 9”
Temperatura
Funcionamento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Armazenamento: -14 °C a 40 °C (6,8 °F a 104 °F)
Umidade Relativa
Funcionamento: 15% - 85%
Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)
Nível de ruído
Menos de 75dB
Requisitos de energia
Tensão nominal: AC 100V - 240V Universal
Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz
Corrente nominal: 9,0 A - 4,5 A

Geral
Consumo de energia (aproximado)
Modo operação: 320 W ISO 24712
Modo em espera: 77 W
Modo em repouso: 1,4 W
Consumo máximo de energia 320 W
Peso e dimensões (largura x profundidade x altura)
Impressora: 67,4 cm x 75,7 cm x 124,3 cm
Peso: 177,1 kg (impressora), 213 kg (impressora com consumíveis)
Unidade com finalizador de grampeamento opcional 218,2 cm x 75,7 cm x
124,2 cm
Peso: 310,7 kg
Unidade com finalizador de booklet opcional: 236,5 cm x 75,7 cm x 124,2 cm
Peso: 369,3 kg
Bandeja opcional de alta capacidade: 32,1 cm x 62 cm x 50,3 cm/Peso: 27,3 kg
País de origem Indonésia
O que há na caixa? WorkForce® Enterprise WF-M21000, cabo de energia,
cartuchos de tinta DURABrite® Pro: 2x preto
Software disponível13 Driver de impressora Epson, emulação de driver PCL
5c14 , Emulação de driver PCL 614 , Compatível com PostScript® 3, Adobe® PDF
Document Capture Pro®
Plataformas Compatível com Epson Open Platform (EOP) versão 1.0 e 1.1

Tinta
Tinta de pigmento DURABrite® Pro
Paleta de tinta Preta
Configurações do kit de tinta 2 cartuchos individuais (preto)
Tinta de reposição T04Q100 cartuchos de tinta de alta capacidade. A
impressora foi projetada para uso apenas com cartuchos Epson, não com
cartuchos de terceiros nem tintas genéricas.
Rendimento T04Q100 (preto): páginas ISO - 60.0005

Informação de produtos
WorkForce® Enterprise WF-M21000
UPC
Saddle Unit para finalizador
Finalizador profissional opcional de grampos
Finalizador profissional opcional de cadernetas
Unidade de perfuração 2/3 orifícios
Unidade de perfuração 2/4 orifícios
Caixa de manutenção

C11CJ87201
0 10343 95962 0
C12C935791
C12C935031
C12C935061
C12C935181
C12C935171
T671300

Garantia
Unidade principal e acessórios 0-3 meses sem limitação de páginas e 4-12
meses ou 1.200.000 páginas (o que ocorrer primeiro)

Produtos opcionais:
Unidade ponte
C12C935101

Bandeja de alta capacidade / LXA3LPU1
C12C933331

† As velocidades de impressão em preto são medidas de acordo com a ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão variam com base na configuração do sistema, software e complexidade das páginas. Para mais informações, visite www.latin.epson.com/velocidad
1- Em comparação com as impressoras multifuncionais monocromáticas A3 com características similares a 70 ppm ou mais segundo os dados disponíveis na indústria em junho de 2020. Os tempos reais de impressão variam com base na configuração do sistema, o
software e a complexidade da página. Para mais informações, visite www.latin.epson.com/velocidad 2- Em comparação com as copiadoras e impressoras multifuncional monocromáticas A3 com características similares a 70 ppm ou mais segundo os dados disponíveis
na indústria em junho de 2020. A economia real de energia varia de acordo com o modelo e o uso do produto. 3- Requer o aplicativo Epson iPrint™ 4- A maioria das funções requer uma conexão à Internet para a impressora, bem como um dispositivo habilitado para
Internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect™ e dispositivos e aplicativos compatíveis, visite www.latin.epson.com 5- Os rendimentos dos cartuchos de tinta de reposição são estimados de acordo com a ISO/IEC 24711 no
modo rascunho e impressão contínua. Os rendimentos dos cartuchos variam amplamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, a temperatura, a umidade e a frequência de uso. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir
com pouca frequência ou com uma cor predominante. A tinta é usada para a impressão e para a manutenção da impressora. Para a qualidade de impressão, parte da tinta do cartucho incluída é usada para inicialização da impressora e fica uma quantidade variável de
tinta após o sinal de “substituir cartucho”. Para obter mais informações, visite www.latin.epson.com 6- Com bandeja de entrada de alta capacidade opcional; capacidade padrão de 2.350 páginas. 7- Requer uma conexão à Internet, uma conta Epson Connect gratuita
e um endereço de e-mail de destino ou conta de armazenamento na nuvem. Para obter uma lista dos serviços na nuvem compatíveis, visite www.epson.com/connect 8- Baseado em 200 dpi, tamanho carta, preto e branco. 9- Wi-Fi CERTIFIED™; nível de desempenho
sujeito ao alcance do roteador que está sendo usado. Wi-Fi Direct® pode requerer o software da impressora. 10- NFC requer o uso de um dispositivo que inclui NFC e pode requerer software adicional. 11- Apenas se admitem impressão e digitalização no sistema
operacional Windows Server®. 12- Alguns aplicativos e/ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X®. 13- É necessário acesso à internet para instalar os controladores e o software de OS X. 14- Nem todos os tipos de papel são compatíveis com a impressão
PCL. 15- Visite https://latin.epson.com para obter informações sobre opções de reciclagem convenientes e razoáveis.

Distribuidor autorizado:
Características ecoamigáveis15
• Economize até 50% em papel com
• Baixo consumo de energia,
impressão/cópia automática frente e verso 77 W em modo de espera
• Aderente à diretiva ROHS
Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Epson,
visite eco.epson.com

www.epson.com.br

No Brasil entre em contato com o escritório local ou com o seu distribuidor autorizado:
Epson do Brasil
0800-007-5000
Epson, DURABrite, PrecisionCore e WorkForce são marcas registradas, Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko Epson Corporação. Mac, Mac OS e
OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. MacOS é uma marca comercial da Apple Inc. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Wi-Fi Direct é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED é uma marca comercial da Wi Fi Alliance. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas registradas das suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer
direito sobre essas marcas. CPD: LS101480 05/21

