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Az L200 az Epson első ultranagy tintakapacitású készüléke,
mely kis irodáknak vagy otthon dolgozóknak ideális, és a
nyomtatás mennyiségének növelésével segít az üzleti nyomtatás
költségeinek csökkentésében.
A nyomtatásra, szkennelésre és másolásra egyaránt használható készülék
az ultranagy kapacitású tintatartályrendszerrel és a nagy kapacitású tintatartó
flakonokkal gond nélkül nyomtat fontos üzleti dokumentumokat.
A készülék négy, egyenként tölthető 70ml-es tintatartállyal rendelkezik,
melynek töltésére a dobozba 6 eredeti Epson tinta flakon került. (cián, bíbor,
sárga és 3 flakon fekete). A nagy kapacitású palack-készlet akár 4000
oldalas fekete és 6500 oldalas színes nyomtatást szavatol rendkívül alacsony
lapköltséggel2 a fekete és a színes nyomtatás esetén is.
A nyomtató az Epson Micro Piezo nyomtatófej-technológiájával rendelkezik,
mely páratlan tartósságot, minőséget és megbízhatóságot szavatol. A
nyomtatóba teljesen beépített nagy kapacitású tintatartály megbízható színes
nyomtatást garantál, a tintatújratöltés pedig az egyéb tintatartályrendszerekhez
képest problémamentes és egyszerű. Az Epson gyors tintatöltési technológiája
(Fast Ink Top-up, FIT) a speciális kialakítású, légmentesen záródó fedelek és
szűrők segítségével minimálisra csökkenti a tinta szivárgását. A nyomtató emellett
fojtószeleppel is rendelkezik, mely a tinta folyását szabályozza — a visszafolyás
megakadályozása érdekében, valamint lehetővé teszi a nyomtató biztonságos
és egyszerű szállítását is.
Az Epson eredeti tinta biztosítja Önnek mindazt a minőséget, melyet egy
nyomattól elvár, a tintatartó palackok pedig visszazárható fedéllel rendelkeznek
a használaton kívüli megfelelő tárolás érdekében. Az Epson garanciának
köszönhetően biztos lehet abban, hogy nyomtatója a maximális értéket,
megbízhatóságot és nyugalmat nyújtja az Ön számára.

KIEMELT JELLEMZŐK
•S
 zínes, ultranagy tintakapacitású
nyomtató, szkenner és másoló
• 600dpi-s szkenner
• Akár 4000 oldal nyomtatása feketében és
6500 oldal színesben a rendkívül alacsony
lapköltség érdekében2
• Négyszínű 70 ml-es Epson eredeti
tintatartópalack-készlet tartozékként
• 2 db kiegészítő 70 ml-es eredeti Epson
fekete tintatartó flakon
• Gond nélküli nyomtatás az Epson
jótállásának köszönhetően

A LEGJOBB MINŐSÉG ÉRDEKÉBEN,
MINDIG EREDETI EPSON TINTÁT ÉS
PAPÍRT HASZNÁLJON!
Néha a dolgok együtt jobban működnek.
Épp ezért az Epson teljes körű (nyomtató,
tinta és papír) nyomtatási megoldást kínál
Önnek. Csak az eredeti Epson kellékek
garantálják a legjobb minőséget és
megbízhatóságot az Ön Epson nyomtatója
számára, ezzel biztosítva a folyamatosan
kiváló nyomtatási eredményeket.

Epson L200
A DOBOZ TARTALMA

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
NYOMTATÁSI
TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód
Fúvókakonfiguráció
Cseppméret
NYOMTATÁSI FELBONTÁS

Négyszínes tintasugaras nyomtató, Epson Micro Piezo nyomtatófej
90 fekete fúvóka/29 fúvóka színenként (cián, bíbor, sárga)
4pl (minimum) változó cseppméretű technológiával
Akár 5760 × 1440 optimalizált dpi felbontás a megfelelő papíron az RPM
(Resolution Performance Management – felbontásteljesítmény-kezelés) technológia használatával

NYOMTATÁSI SEBESSÉG
Fekete A4-es szöveg
Színes A4-es szöveg
10 × 15 cm-es fotó

Akár 27 oldal/perc1
Akár 15 oldal/perc1
Fényképenként kb. 92 másodperc1

CSATLAKOZÓK

USB – megfelel az USB 2.0 szabványnak3

LAPOLVASÁS
Felbontás
Technológia
Érzékelő típusa
Nyomtatási sebesség
PAPÍRKEZELÉS
Kapacitás
Tálcák
Papírméret
Nyomtatási margó
TINTATARTÓ FLAKONOK

TELJESÍTMÉNYADATOK
Energiafogyasztás

KOMPATIBILIS TINTATARTÓ
FLAKONOK

600 × 1200 dpi
Síkágyas A4-es színes fotószkenner
CIS
Fekete: 300 dpi 4 msec/sor, 600 dpi 5 msec/sor
Színes: 300 dpi 12 msec/sor, 600 dpi 15 msec/sor
100 lap sima A4-es papír (75g/m2) vagy 10 lap Epson Premium Glossy Photo Paper (10 × 15cm)
1
A4, Letter, Legal, 13 × 20cm, 13 × 18cm, 10 × 15cm, 9 × 13cm, A5, A6, B5, 16:9 széles méret,
felhasználó által megadott, borítékok: No. 10, DL, C6
0mm fent, balra, jobbra és lent, a nyomtatóillesztő egyéni beállításaival4
Négy színenként cserélhető tintatartó flakon
Fekete
Cián
T6641
T6642

Bíbor
T6643

Sárga
T6644

Feszültség

Kb. 12W (másolási módban, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti minta)
Kb. 1,7W (alvó módban)
ENERGY STAR-minősítés
AC 220–240V

OPERÁCIÓS RENDSZEREK

Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7 (a Mac operációs rendszerek nem támogatottak)

ÁLTALÁNOS ADATOK
MÉRETEK (Sz×H×M)
Súly
Zajszint

508 × 304 × 151mm
4,3kg (tintatartó flakonok és tápkábel nélkül)
4,9B(A) (az ISO7779-es minta szerint, Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/
Photo RPM módban)
36,1dB(A) (az ISO9296 szerint)

SZOFTVEREK

Epson Easy Photo Print
Epson Scan

JÓTÁLLÁS

1 év vagy 15 000 oldal (amelyik előbb következik)

C11CB42311

Vonalkód

8715946503431

Doboz mérete

569 × 389 × 232mm

Doboz súlya

5,7kg

Raklapmennyiség

36

Származási hely

Fülöp-szigetek

L200_ds_EEurope_Exclude.Turkey_1HU_03/12

1	A nyomtatási sebesség (percenkénti oldal) megállapítása a leggyorsabb módban, A4-es egyszerű irodai papírra való nyomtatással,
a 10 × 15 cm-es fotók nyomtatási sebességének megállapítása Epson Premium Glossy Photo Paper papír használatával történt.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfigurációtól, a nyomtatás módjától, a dokumentum összetettségétől, a szoftvertől, a használt
papírtól és a kapcsolat minőségétől függhet. A nyomtatási sebesség nem tartalmazza a számítógép által feldolgozással töltött időt.
2 A megadott kapacitás/CPP megállapítása az Epson eredeti módszerével, az ISO/IEC24712 szabványban megadott, a nyomtatási
szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján történt. A megadott kapacitás/CPP NEM alapul a ISO/IEC24711 szabványon.
A megadott kapacitás/CPP eltérő lehet a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás gyakoriságától és az olyan
környezeti körülményektől függően, mint pl. a hőmérséklet.
3 A csomag USB-kábelt nem tartalmaz.
4	Egyébként 3mm fent, balra, jobbra és lent.
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JAVASOLT PAPÍR
Az Epson Micro Piezo tintasugaras
technológia a legkülönfélébb papírtípusokon
nyújt kiváló eredményt, így tetszés szerint
bármit kinyomtathat. Az Epson saját
gyártású papírokkal nyújt ehhez segítséget
– az A4-es tintasugaras papíroktól a fényes
fotópapírokig, többféle méretben.
BRIGHT WHITE INK JET PAPER
Ideális a mindennapi üzleti és egyéni
nyomtatási igényekhez
Méret: A4
Súly: 90g/m2

PHOTO QUALITY INK JET PAPER
Ideális hírlevelek, szórólapok, jelentések
vagy fotókat és grafikákat tartalmazó
speciális prezentációk nyomtatásához
Méret: A4
Súly: 102g/m2

LOGISZTIKAI ADATOK
Cikkszám

•E
 pson L200 nyomtató
• 4 db 70 ml-es színenként tölthető
flakon (Bk,C,Y,M) és 2 db extra fekete
tintatartó flakon
• Szoftveres CD
• Beüzemelési útmutató
• Használati útmutató
• Garancialevél
• Tápkábel

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

