
WorkForce AL-M310DN
KARTA PRODUKTU

Monochromatyczna drukarka laserowa A4 o wysokiej wydajności do 
małych i średnich grup roboczych z możliwością podłączenia do sieci, 
dzięki czemu łatwo integruje się ze środowiskiem firmy.

Drukarka jest idealna w przypadku intensywnie pracujących grup roboczych, które 
potrzebują doskonałych rezultatów w niskiej cenie, i zapewnia szybkie, elastyczne oraz 
doskonałe drukowanie. Dzięki łączności Gigabit Ethernet oraz emulacjom PCL6 i 
PostScript 3 łatwo integruje się ze środowiskiem biurowym. Wkłady z tonerem mają 
dużą pojemność, dzięki czemu koszt wydruku jest niski.

Wysoki poziom wydajności i mniej obowiązków dla pracowników
Drukowanie pierwszej strony w czasie 6,4 sek. oraz szybkość drukowania do 35 
str./min1 oznaczają, że możesz liczyć na szybkie rezultaty, nawet w rozdzielczości 
1200 x 1200 dpi. Zadbaj o łatwe udostępnianie w grupach roboczych dzięki 
wbudowanej technologii Gigabit Ethernet i skorzystaj z możliwości wydruku na wielu 
nośnikach, w tym na arkuszach A4, A5, A6 oraz papierze firmowym, kopertach, 
materiałach przezroczystych i pocztówkach.

Wysoka trwałość
Cykl roboczy drukarki wynosi do 20 000 stron2, tak więc firmy mogą mieć pewność, że 
dokonały trafnej inwestycji w produkty Epson.

Łatwość obsługi
Dzięki ogromnej maks. pojemności papieru (maks. 850 arkuszy) i tonerowi o wysokiej 
pojemności (do 6100 stron3) nie musisz tracić czasu na częstą wymianę tych 
produktów. Wystarczy nacisnąć przycisk, żeby otworzyć urządzenie i w prosty sposób 
wyjąć i wymienić toner, dzięki czemu pracownicy będą mieli mniej pracy.

Zaawansowana łączność, integracja i bezpieczeństwo
Zajmuje mniej miejsca, dzięki czemu możesz umieścić urządzenie obok grup 
roboczych lub na biurku. Emulacje drukarek PDL, w tym PCL6, PostScript 3 i PDF 1.7, 
zaawansowane protokoły IPv6 oraz łączność Gigabit Ethernet sprawiają, że drukarka 
ta idealnie sprawdza się w środowisku biurowym. Zaawansowana obsługa protokołu 
IPSec/SSL pozwala zwiększyć bezpieczeństwo podczas drukowania poufnych 
dokumentów oraz bezpiecznie i dyskretnie drukować dzięki zgodności z Email Print for 
Enterprise4.

KLUCZOWE CECHY

Szybkie drukowanie
Szybkość wydruku zgodna z normą ISO do 
35 str./min1

Niezawodne działanie
Cykl roboczy 20 000 stron2

Toner o wysokiej wydajności
Wydajność do 6100 stron3

Emulacje drukarki PDL
W tym PCL6, PostScript 3 i PDF 1.7
Drukarki dla grup roboczych
Zajmuje mało miejsca, dzięki czemu możesz 
umieścić urządzenie obok grup roboczych 
lub na biurku.



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Rozdzielczość drukowania 1.200 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania 35 Str./min (monochromatyczne, drukowanie jednostronne), 18 Str./min (monochromatyczne, 

drukowanie dwustronne)
Czas do momentu otrzymania 
pierwszej strony

Czarno-biały 7 sekund(y)

Czas rozgrzewania 15 s
Ilość wydruków 20.000 Stron na miesiąc

ZŁĄCZA
Przyłącza Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Złącze USB 2.0 typu B
Protokoły wydruków sieciowych LPR, FTP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP
Protokoły administracji 
sieciowej

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, 
SNMP 1.0, SNMP 3.0

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Formaty papieru A4, A5, B5, A6, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Dwustronne Tak
Pojemność podajnika papieru 250 Arkusze
Pojemność podajnika papieru 250 Arkusze W standardzie, 850 Arkusze maksymalnie
Liczba podajników papieru 1 podajniki
Odpowiednia gramatura 
papieru

60 g/m² - 220 g/m²

INFORMACJE OGÓLNE
Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 375 x 393 x 285 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 14 kg
Temperatura Praca 10°C - 32,5°C
Wilgotność powietrza Praca 15% - 80%, Składowanie 15% - 80%
Standardy bezpieczeństwa IEC60950-1, IEC60825-1
Standardy elektryczne Zgodność z normą Energy Star
Norma EMI EN61000-3-2, EN61000-3-3

INNE FUNKCJE
Prędkość procesora 750 MHz
Pamięć 512 MB W zestawie
Emulacje PCL5c, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, FX, I239X

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CF22401

Kod kreskowy 8715946631486

WorkForce AL-M310DN

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

AL-M310/M320 Std Cap Toner Cartridge
C13S110080 (Liczba stron: 2.700)
AL-M310/M320 High Cap Toner Cartridge
C13S110079 (Liczba stron: 6.100)
AL-M310/M320 Maintenance Unit B (PCU) (C13S110082)

OPCJONALNE AKCESORIA

250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C932811

PROGRAM ZBIERANIA TONERÓW

Celem tej bezpłatnej usługi jest 
zbieranie i bezpieczne dla środowiska 
przetwarzanie zużytych kaset z 
tonerem firmy Epson. Możesz pozbyć 
się zużytych kaset na trzy sposoby i 
przyczynić się do ochrony środowiska:

Umieść kasety z tonerem w skrzyni do 
zbierania kaset, która zostanie odebrana po 
zapełnieniu.
Prześlij pocztą bez dodatkowych opłat.
Przynieś do punktu ekspresowego Epson. 
Dodatkowe informacje na temat programu 
przedstawiono na stronie 
www.epson.com/recycle.

1.  Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą
średnią ESAT/FSOT testów kategorii biznesowej dla
drukowania jednostronnego/dwustronnego. Więcej informacji
na stronie www.epson.eu/testing.
2.  Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto
na możliwościach drukarki, w tym szybkości drukowania
według norm ISO oraz wydajności obsługi papieru
3.  Przybliżone wartości stron są oparte na normach ISO/IEC
19752/19798. Więcej informacji na stronie
http://www.epson.eu/pageyield
4.  Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.epson.pl/epe.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


