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Ένας μικρός εξάχρωμος εκτυπωτής A3+ για νοικοκυριά και γραφεία 
που δίνουν σημασία στο κόστος, ο L1800 εκτυπώνει φωτογραφίες σε 
περίπου 191 δευτερόλεπτα1. Χάρη στο σύστημα δοχείων μελανιού 
υψηλής χωρητικότητας εκτυπώνονται 1.500 φωτογραφίες2 χωρίς
αναπλήρωση. Με ελάχιστη παρέμβαση κατά τη λειτουργία, προσφέρει 
οικονομικές και άνετες εκτυπώσεις φωτογραφιών και έγχρωμων 
εγγράφων για νοικοκυριά, φωτογράφους και γραφεία με υψηλούς 
όγκους εκτυπώσεων.

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης
Το ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελανιού εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας 
καθιστά τον L1800 ιδανικό για εντατική χρήση όπου το χαμηλό κόστος ανά 
φωτογραφία ή έγχρωμη σελίδα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ιδανικό για νοικοκυριά και 
μικρά γραφεία που θέλουν να εκτυπώνουν φωτογραφίες και έγχρωμα έγγραφα σε 
υψηλούς όγκους, ο L1800 διαθέτει έξι δοχεία μελανιού 70 ml υψηλής χωρητικότητας.

Αυξημένη παραγωγικότητα
Χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελανιού του L1800 η αναπλήρωση 
μπορεί να καθυστερήσει για διάστημα που καλύπτει την εκτύπωση 1.500 φωτογραφιών
2 ή 2.600 ασπρόμαυρων και 4.700 έγχρωμων σελίδων κειμένου3. Όταν η 
αναπλήρωση γίνεται επιτακτική, δεν χρειάζεται πανικός. Με την τεχνολογία γρήγορης 
αναπλήρωσης μελανιού, τις σαφείς επιγραφές και το ακροφύσιο που δεν στάζει, η 
αναπλήρωση του L1800 είναι απλή, γρήγορη και καθαρή διαδικασία.

Αξιόπιστα αποτελέσματα
Ο L1800 ενσωματώνει την τεχνολογία Micro Piezo της Epson, το αυθεντικό μελάνι 
Epson, και τη συνεχή παροχή μελανιού, που όλα μαζί εγγυώνται ακρίβεια, συνέπεια και 
εκτυπώσεις φωτογραφιών και έγχρωμων εγγράφων σε μέγεθος έως A3+. Με ειδικά 
κατασκευασμένο δοχείο μελανιού μεγάλης διάρκειας, δεν θα έχετε διακοπές 
λειτουργίας που συνεπάγονται χαμηλή ποιότητα εκτυπώσεων που μπορούν να 
προκύψουν από την αναπλήρωση μη αυθεντικού μελανιού και συστημάτων δοχείων 
μελανιού τρίτων κατασκευαστών. Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από εγγύηση 12 μηνών (ή 
30.000 σελίδων), για σιγουριά και βοήθεια εάν τη χρειαστείτε.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος
Ειδικά κατασκευασμένο δοχείο μελανιού με 
δυνατότητα αναπλήρωσης
Φωτογραφική εκτύπωση
Εξάχρωμος εκτυπωτής A3+
Κατασκευή μικρού μεγέθους
Μικρό μέγεθος, ιδανικό για οικιακή χρήση
Σιγουριά
Με εγγύηση της Epson
Ευκολία χρήσης
Ομαλή και απλή ρύθμιση

 



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method On-demand inkjet (Piezo electric)
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Dye Ink
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων 90 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 90 Ακροφύσια ανά χρώμα
Απόδοση Μεμονωμένη θέση

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

15 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5,5 Σελίδες / λεπτό Χρώμα

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 15 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 15 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper), 
45 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Magenta, Light Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 
cm, 0.672916666667, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης Χειροκίνητο
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 100 Φύλλα Βασικό, 30 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης
Χωρητικότητα του δίσκου 
χαρτιού

50 Φύλλα

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 705 x 322 x 215 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 12,5 kg
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS 10.5.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Supply Voltage AC 110 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Συνδέσεις USB
Τροφοδοσία ρεύματος 100V, 110V, 220V, 240V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CD82401

Γραμμωτός κωδικός 8715946538815

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 847 x 487 x 347 mm

Carton Weight 16 kg

Τεμάχια 1 Units

Χώρα προέλευσης Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας 6 Τεμάχια (1 x 6)

 Εκτυπωτής L1800 ITS (Ink Tank 
System - Σύστημα δοχείων μελανιού)

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

6 ξεχωριστά δοχεία μελάνης 70 ml 
(Bk,C,Y,M,Lc,LM)
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Δοχεία μελάνης 6 χρωμάτων 
για L-Series T6735

1.500 photos*

2.600 σελίδες*

1.500 photos*

4.700 σελίδες*

* Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την 
αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση 
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το 
πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το 
πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται 
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που 
εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη 
συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, 
όπως η θερμοκρασία. Η απόδοση των 7.100 σελίδων 
ασπρόμαυρης εκτύπωσης βασίζεται σε δύο δοχεία μαύρου 
μελανιού.

1. Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών A3 όταν εκτυπώνεται
σε φωτογραφικό χαρτί Epson premium glossy photo paper σε
προεπιλεγμένη λειτουργία, με περιθώρια. Η ταχύτητα
εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του
συστήματος, τη λειτουργία εκτύπωσης, την πολυπλοκότητα
του εγγράφου, το λογισμικό, τον τύπο του χαρτιού που
χρησιμοποιείται και τη δυνατότητα διασύνδεσης. Η ταχύτητα
εκτύπωσης δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας στον
κεντρικό υπολογιστή. 2. Οι αποδόσεις που παρατίθενται
υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson
από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που
παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 29103. ΔΕΝ
υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 29102. Οι
αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που
χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις
συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. 3. Οι
αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση
την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη
συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος,
όπως η θερμοκρασία. Η απόδοση των 7.100 σελίδων
ασπρόμαυρης εκτύπωσης βασίζεται σε δύο δοχεία μαύρου
μελανιού. 4. Για τις συνθήκες των δοκιμών επισκεφθείτε
την τοποθεσία www.epson.eu/testing

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


