Epson L800

VERİ SAYFASI

TEMEL ÖZELLİKLER

Yüksek hacimli fotoğraf baskısı için ideal L800, Epson’un ilk
entegre mürekkep deposu sistemidir ve düşük bir maliyetle
yüksek kaliteli fotoğraf baskılarının keyfini çıkarmanızı sağlar.
Yazıcı rakipsiz dayanıklılık, kalite ve güvenilirlik sunan Epson’un Micro Piezo baskı
kafası teknolojisiyle donatılmıştır. Yüksek kapasiteli mürekkep deposu yazıcıya
tam entegre edilmiş olduğundan diğer doldurma sistemlerinin karmaşıklığı veya
sorunları olmadan güvenilir renkli baskının keyfini çıkarabilirsiniz. Epson’un Hızlı
Mürekkep Doldurma (FIT) teknolojisi mürekkep atığını en aza indiren özel tasarımlı
hava geçirmez başlıklar ve filtreler içerir. Üstelik yazıcıda geriye akışı önlemek için
mürekkep akışını kontrol eden bir kısma valfı bulunduğundan yazıcıyı kolaylıkla
ve güvenle bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz.
Epson’un orijinal mürekkeplerini kullanarak baskıdan beklediğiniz kaliteyi elde
edersiniz ve her mürekkep şişesi kullanımda değilken saklamak için yeniden
sızdırmazlık sağlayabilen bir kapağa sahiptir. Epson garantisiyle yazıcınızdan
maksimum değeri, güvenilirliği ve gönül rahatlığını elde edeceğinizin bilinciyle
içiniz rahat edecektir. Ultra yüksek kapasiteli mürekkep deposu sistemi ve
yeniden doldurmayı kolaylaştıran yüksek baskı hacimli mürekkep şişelerine
sahip olan bu yazıcı modeli fotoğrafları sorunsuz basmanızı sağlar.
Depoları doldurmak için siyah, cyan, macenta, sarı, açık cyan ve açık macenta
olmak üzere altı ayrı 70 ml Epson orijinal mürekkep şişesi eklenmiştir ve bunlarla
paranızın tam karşılığını alırsınız. Yüksek kapasiteli mürekkep şişelerinin her bir
seti 1.800’e kadar yüksek kaliteli 10 × 15 cm fotoğraflar basabilmektedir bu da
fotoğraf başına son derece düşük bir maliyet sağlamaktadır2.
L800 ile uzun süre dayanan, canlı, gerçekçi renkler basabilir ve A4 boyuta kadar
marjsız fotoğraflar üretebilirsiniz. CD’ler/DVD’ler üzerine doğrudan yazdırarak
kişisel dijital fotoğraf albümlerini oluşturmak çok kolaydır ve 10 × 15 cm’lik bir
fotoğrafı 12 saniye gibi kısa bir sürede1 üretebilirsiniz.

•E
 ntegre ultra yüksek kapasiteli
mürekkep deposuyla renkli yazıcı
• 12 saniye gibi kısa bir sürede
10 × 15 cm’lik bir fotoğraf yazdırın1
• A4 boyuta kadar yüksek kaliteli marjsız
fotoğraflar basın
• Doğrudan CD’ler/DVD’ler üzerine yazdırın
• Son derece düşük fotoğraf başına
maliyetle 1.800’e kadar yüksek kaliteli
10 × 15 cm fotoğraflar basın2
• 6 renkli 70 ml Epson orijinal mürekkep
şişeleri dahil
• Epson garantisiyle sorunsuz baskı

EN İYİ SONUCU ELDE
ETMEK İÇİN DAİMA ORİJİNAL
EPSON MÜREKKEPLERİNİ VE
KAĞITLARINI KULLANIN.
Bazı şeyler ancak birlikte daha iyi sonuç
verir. Bu yüzden Epson, eksiksiz bir yazıcı,
mürekkep ve kağıt çözümü sunmaktadır.
Net, günlük baskılar için sadece orijinal
Epson sarf malzemeleri Epson yazıcınızda
en iyi kalite ve güvenilirliği sağlar.

Epson L800
KUTUNUN İÇİNDEKİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BASKI TEKNOLOJİSİ
Baskı yöntemi
Nozül yapılandırması
Damlacık boyutu

• Epson L800 yazıcı
• 6 × 70 ml ayrı mürekkep şişeleri
• Epson Fotoğraf Kağıdı Paketi
• Yazılım CD’si
• “Buradan Başlayın” kılavuzu
• Garanti belgesi
• Güç kablosu

6 renkli inkjet yazıcı, Epson Micro Piezo baskı kafası
Her birinde 90 nozül (siyah, cyan, macenta, sarı, açık cyan, açık macenta)
Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi ile 1,5 pl (minimum)

BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

RPM (Çözünürlük Performans Yönetimi) kullanımıyla uygun ortam üzerinde
5760 × 1440 optimize dpi’ye kadar

BASKI HIZI
Mono metin A4
Renkli metin A4
Fotoğraf (10 × 15)

Dakikada 37 sayfaya kadar1
Dakikada 38 sayfaya kadar1
Fotoğraf başına yaklaşık 12 saniye1

ARABİRİM

Yüksek Hızlı USB–USB 2.0 özellikleriyle uyumlu3

KAĞIT KULLANIMI
Kapasite
Kağıt tepsileri
Kağıt boyutu

MÜREKKEP ŞİŞESİ UYUMLULUĞU

Baskı marjı
Yazdırılabilir CD/DVD

120 sayfa A4 düz kağıt (75 g/m2) veya 20 sayfa Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı
1
A4, Letter, Legal, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B5, 16:9
geniş boyut, Kullanıcı Tanımlı, Zarflar: No. 10, DL, C6
Yazıcı sürücüsündeki özel ayarlar ile 0 mm üst, sol, sağ, alt4
8 cm, 12 cm

MÜREKKEP ŞİŞELERİ

Altı ayrı mürekkep şişesi
Siyah
T6731

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Güç tüketimi

Cyan
T6732

Macenta
T6733

Sarı
T6734

Açık Cyan
T6735

Gerilim

Yaklaşık 13 watt (baskı modu)
Yaklaşık 1,2 watt (uyku modu)
ENERGY STAR onaylı
AC 220–240 V

İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows XP/XP Professional ×64 Edition / Vista / 7 (Mac OS Desteği yok)

GENEL
Boyutlar (G×D×Y)
Ağırlık
Gürültü seviyesi

Açık Macenta
T6736

537 × 289 × 188 mm
6,2 kg (mürekkep şişeleri ve güç kablosu hariç)
5,2 B(A) (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla ISO7779 şablonuna göre)
39 dB(A) (ISO9296’ya göre)

YAZILIM

Epson Easy Photo Print
Epson Print CD

GARANTİ

2 yıl veya 3.000 sayfa (hangisi önce gerçekleşirse)

LOJİSTİK BİLGİLERİ
SKU kodu

C11CB57302

Barkod

8715946503448

Karton boyutları (G×D×Y)

625 × 375 × 274 mm

Kutu ağırlığı

7,9 kg

Palet miktarı

21

Menşe ülke

Filipinler
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 askı hızı (Dakikada Sayfa), en hızlı modda A4 düz kağıt üzerine baskı alındığında hesaplanmıştır, 10 × 15 cm fotoğraf baskı hızı
1 B
Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdına baskı alındığında hesaplanmıştır. Baskı hızı, sistem konfigürasyonu, baskı modu, belge
karmaşıklığı, yazılım, kullanılan kağıt türü ve bağlantıya göre değişebilir. Baskı hızı, ana bilgisayardaki işlem süresini içermez
2 Renk verimleri/Sayfa Başına Maliyet, Cyan, Macenta, Sarı, Açık Cyan ve Açık Macentayı kullanan 5 renkli kompozittir. Siyah verimi/
Sayfa Başına Maliyet, tahmini ek verimdir. Belirtilen verimler, ISO/IEC FDIS29102 bazında Epson orijinal metodolojisi ve ISO/IEC
FDIS29103’te sağlanan sürekli baskı test şablonları kullanılarak hesaplanmıştır. Verimler/Sayfa Başına Maliyet, yazdırılan görüntüler,
baskı ayarları, kağıt türü, kullanım sıklığı, nemlilik ve sıcaklığa göre önemli ölçüde değişebilir.
3 USB kablosu kutuda yer almaz
4 Aksi takdirde 3 mm üst, sol, sağ, alt

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

• T6731
• T6732
• T6733
• T6734
• T6735
• T6736
ÖNERİLEN KAĞIT
Epson’un Micro Piezo mürekkep püskürtme
teknolojisi, çeşitli kağıt türleri üzerinde
mükemmel sonuçlar verir; istediğiniz şekilde
baskı yapmanız için esneklik sunar. Epson
bunun için, A4 inkjet kağıdından parlak
fotoğraf kağıdına kadar çeşitli boyutlarda
ve türlerde kağıt üretmektedir.
PREMIUM PARLAK FOTOĞRAF KAĞIDI
Özel günler ve değerli anılar için ideal
Boyut: 10 × 15 cm
13 × 18 cm
A4
Ağırlık: 255 g/m2
PREMIUM YARI PARLAK FOTOĞRAF
KAĞIDI
Yüksek kaliteli fotoğraflar/grafikler için ideal
Boyut: 10 × 15 cm
A4
Ağırlık: 251 g/m2

FOTOĞRAF KAĞIDI
Günlük kullanım için ideal
Boyut: 10 × 15 cm
13 × 18 cm
A4
Ağırlık: 190 g/m2

