Epson L800

KARTA PRODUKTU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Idealna do drukowania dużej ilości zdjęć drukarka Epson L800 jako
pierwsza oferuje system zintegrowanego pojemnika na atrament
i umożliwia tanie drukowanie w wysokiej jakości. Dzięki bardzo
dużemu pojemnikowi oraz pojemnym butelkom z atramentem,
drukarka pozwala na bezproblemowe drukowanie zdjęć.
Zestaw zawiera sześć oddzielnych butelek z oryginalnym atramentem firmy Epson
o pojemności 70 ml do napełniania pojemnika (czarny, błękitny, purpurowy, żółty,
jasny błękitny, jasny purpurowy), które oferują doskonały stosunek jakości do ceny.
Każdy zestaw butelek z atramentem pozwala wydrukować do 1 800 wysokiej
jakości zdjęć w formacie 10 × 15 cm, gwarantując wyjątkowo niski koszt wydruku
jednego zdjęcia2.
Drukarka wykorzystuje technologię głowicy drukującej Micro Piezo firmy
Epson, która zapewnia niezrównaną trwałość, jakość i niezawodność.
Duży pojemnik na atrament jest w pełni zintegrowany z urządzeniem.
Użytkownicy mogą cieszyć się niezawodnym drukowaniem w kolorze bez
niedogodności występujących podczas korzystania z innych systemów
uzupełniania atramentu. Technologia szybkiego uzupełniania atramentu
(FIT) firmy Epson obejmuje specjalnie zaprojektowane szczelne korki oraz
filtry, które minimalizują straty atramentu. Drukarkę wyposażono również w
zawór ssący, który kontroluje przepływ atramentu, zapobiegając przepływowi
zwrotnemu i pozwala na proste i bezpieczne przenoszenie urządzenia.
Korzystanie z oryginalnych atramentów firmy Epson gwarantuje jakość, której
oczekujesz od swojej drukarki, a każda butelka z atramentem posiada korek
wielokrotnego użytku umożliwiający jej zamknięcie, gdy nie jest używana.
Gwarancja firmy Epson daje użytkownikowi pewność, że otrzymuje maksymalną
wartość, niezawodność i spokój.
Drukarka Epson L800 tworzy trwałe i wyjątkowo realistyczne odbitki o żywych
kolorach oraz zdjęcia bez marginesów o maksymalnym rozmiarze A4. Można
też tworzyć oryginalne cyfrowe albumy ze zdjęciami dzięki funkcji drukowania
bezpośrednio na płytach CD/DVD, a duża prędkość druku pozwala uzyskać
zdjęcie 10 × 15 cm w jedyne 12 sekund1.

•K
 olorowa drukarka ze zintegrowanym
pojemnikiem na atrament o bardzo
dużej pojemności
• Wydruk zdjęcia 10 × 15 cm w jedyne
12 sekund1
• Drukowanie wysokiej jakości zdjęć bez
marginesów w formacie do A4
• Drukowanie bezpośrednio na płytach
CD/DVD
• Drukowanie nawet 1 800 zdjęć
wysokiej jakości w formacie 10 × 15 cm
gwarantujące najniższy koszt wydruku
jednego zdjęcia2
• 6-kolorowe butelki z oryginalnym
atramentem firmy Epson o pojemności
70 ml w zestawie
• Bezproblemowe drukowanie oraz
gwarancja firmy Epson

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH
WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE
STOSOWAĆ ORYGINALNE
ATRAMENTY I PAPIER FIRMY
EPSON
Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają
razem. Dlatego firma Epson oferuje
drukowanie przy pełnej współpracy drukarki
z atramentem i papierem. Tylko oryginalne
materiały eksploatacyjne Epson gwarantują
wydruki wysokiej jakości i niezawodne
działanie drukarki firmy Epson.

Epson L800
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
TECHNOLOGIA
DRUKOWANIA
Metoda drukowania
Konfiguracja dysz
Wielkość kropli
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU

6-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo
90 dysz na każdy kolor (czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy)
1,5 pl (min.) z technologią kropli o zmiennej wielkości
Maksymalnie 5760 × 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu
systemu RPM (Resolution Performance Management)

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA
Czarny tekst, A4
Kolorowy tekst, A4
Zdjęcie (10 × 15)

Do 37 str./min1
Do 38 str./min1
Około 12 s na zdjęcie1

INTERFEJS

Hi-Speed USB, zgodny z USB 2.03

OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność
Tace na papier
Formaty nośników
Margines drukowania
Drukowanie na płytach
CD/DVD
BUTELKI Z ATRAMENTEM

120 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 (75 g/m2) lub 20 arkuszy papieru Premium Glossy
Photo Paper
1
A4, Letter, Legal, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B5, 16:9
szerokokątny, zdefiniowany przez użytkownika, koperty: Nr 10, DL, C6
0 mm góra, strona lewa, prawa i dół zależnie od ustawień w sterowniku drukarki4
8 cm, 12 cm
Sześć oddzielnych butelek z atramentem
Czarny
T6731

SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNA
Zużycie energii

Błękitny
T6732

Purpurowy
T6733

Żółty
T6734

Jasny błękitny
T6735

Jasny purpurowy
T6736

Napięcie

Około 13 W (tryb drukowania)
Około 1,2 W (tryb uśpienia)
Certyfikat ENERGY STAR
220–240V, prąd zmienny

SYSTEMY OPERACYJNE

Windows XP/XP Professional ×64 Edition/Vista/7 (brak obsługi dla systemu Mac OS)

PARAMETRY OGÓLNE
Wymiary (szer.×gł.×wys.)
Waga
Poziom hałasu

537 × 289 × 188 mm
6,2 kg (bez butelek z atramentem i bez przewodu zasilającego)
5,2 B(A) (zgodnie ze wzorcem normy ISO7779, na papierze Epson Premium Glossy
Photo Paper/tryb Photo RPM) 39 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296)                 

OPROGRAMOWANIE

Epson Easy Photo Print
Epson Print CD

GWARANCJA

1 rok lub 3 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

OPAKOWANIE
Kod SKU

C11CB57302

Kod kreskowy

8715946503448

Wymiary pudełka

625 × 375 × 274 mm

Waga pudełka

7,9 kg

Liczba na palecie

21

Kraj pochodzenia

Filipiny
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ZGODNOŚĆ BUTELEK Z
ATRAMENTEM
T6731
T6732
T6733
T6734
T6735
T6736
ZALECANY PAPIER
Technologia atramentowa Micro Piezo firmy
Epson zapewnia wspaniałe wydruki na
różnych rodzajach papierów, co pozwala na
drukowanie tego, co tylko chcesz. W tym
celu Epson oferuje szeroką gamę papierów:
od papieru do drukarek atramentowych
w formacie A4 po błyszczący papier
fotograficzny w różnych formatach.
BŁYSZCZĄCY PAPIER
FOTOGRAFICZNY PREMIUM GLOSSY
PHOTO PAPER
Idealny do utrwalania wyjątkowych
wydarzeń i wspomnień
Format:
A4
10 × 15 cm
13 × 18 cm
Gramatura: 255 g/m2
PÓŁBŁYSZCZĄCY PAPIER
FOTOGRAFICZNY PREMIUM
SEMIGLOSS PHOTO PAPER
Idealny do drukowania wysokiej jakości
zdjęć/grafiki
Format:
A4
10 × 15 cm
Gramatura: 251 g/m2

1	Prędkość drukowania (strony na minutę) wyliczono na podstawie wydruku na papierze zwykłym A4 w najszybszym trybie, prędkość
drukowania zdjęć 10 × 15 cm na papierze Epson Premium Glossy Photo Paper może różnić się w zależności od konfiguracji
sytemu, trybu drukowania, złożoności dokumentu, oprogramowania, rodzaju używanego papieru i łączności. Nie obejmuje czasu
przetwarzania na komputerze.
2 Wydruki kolorowe/koszt wydruku strony opierają się na 5 kolorach (błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy).
Wydruki czarne/koszt wydruku strony to szacowane wydruki uzupełniające. Podaną wydajność wyliczono na podstawie oryginalnej
metodologii firmy Epson w oparciu o normy ISO/IEC FDIS29102 oraz stale przeprowadzane wydruki wzorców testowych zgodnie
z normą ISO/IEC FDIS29103. Wydajność/koszt wydruku strony mogą się różnić w znaczącym stopniu w zależności od drukowanych
obrazów, ustawień druku, rodzaju papieru, częstości używania, wilgotności i temperatury.
3 Przewód USB nie jest dostarczany w opakowaniu
4 W innym przypadku – 3 mm: górny, lewy, prawy i dolny

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

• Drukarka Epson L800
• 6 oddzielnych butelek z atramentem
(70 ml każda)
• Papier fotograficzny Epson Photo
Paper Pack
• Płyta CD z oprogramowaniem
• Instrukcja „Zacznij tutaj”
• Karta gwarancyjna
• Przewód zasilający

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

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

PAPIER FOTOGRAFICZNY
Idealny do codziennych zastosowań
A4
Format:
10 × 15 cm
13 × 18 cm
Gramatura: 190 g/m2

