DATASHEET / BROCHURE

EcoTank L850

Това е първият ни 6-цветен мултифункционален A4 ITS
фотопринтер с LCD екран, който предлага ниски разходи и
фотопечат без компютър с качеството на Epson.
Можете лесно да печатате снимки с ниска цена и качество от Epson от карти с
памет или директно от фотоапарати с PictBridge благодарение на този A4 ITS
фотопринтер. Идеален за фотографите, които използват такива принтери по
време на събития или в студиото, моделът L850 предлага надежден и
висококачествен фотопечат заедно с разширени функции, като скенер, LCD екран
и печат върху CD/DVD.
Фотопечат на ултраниска цена
Моделът L850 предлага печат на достъпна цена с ниски разходи за копие. С всеки
комплект от бутилки с мастило могат да се отпечатат до 1 900 снимки с размери
10 x 15 cm1, което гарантира ултраниска цена на снимка.
Надежден и лесен за работа
Увеличете производителността и намалете времето за престой с лесна настройка
и надежден печат. Специално създаденият резервоар за мастило е напълно
интегриран в принтера, така че получавате надежден цветен печат без
проблемите, които обикновено са свързани с презареждането с неоригинални
консумативи и резервоари за мастило от други производители. С оригиналните
бутилки с мастило от Epson зареждането на резервоара е безпроблемно
благодарение на ясните етикети и дозаторите, предпазващи от протичане. L850
се предлага с резервоари за мастило от 70 ml и гаранция за 12 месеца (или 3 000
страници), която осигурява на потребителите спокойствие и им помага, в случай
че се нуждаят от помощ.
6,9-сантиметровият LCD позволява лесен и удобен печат и сканиране без
компютър.
Печат с Epson качество
L850 работи с оригинално мастило от Epson и технологията Micro Piezo на Epson
за разпечатки с постоянно качество. Високите скорости за фотопечат от
приблизително 12 секунди за снимка с размери 10 x 15 cm2 гарантират, че няма
да се налага да чакате.

KEY FEATURES
Качество от Epson
Специално създаден резервоар за
мастило, който може да се допълва
Спокойствие
С покритие от гаранцията на Epson
Печат без компютър
Използвайте LCD екрана, за да печатате
директно от карти с памет и фотоапарати
Стойност за Вашите пари
Ултраниска цена за разпечатка
Удобен за използване
Безпроблемна и лесна настройка

PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank L850

ТЕХНИКА
Printing Method

Epson Micro Piezo™ print head

Минимален размер на

1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

капките
Технология за мастилото

Dye Ink

Резолючия на печат

5.760 x 1.440 DPI

Многофункционалност

Print, Сканиране, Копиране

PRINT
Скорост на печатане ISO/IEC 5 Страници/мин. Черно-бяло, 4,8 Страници/мин. Colour

ОБЕМ НА ДОСТАВКА
6 x 70ml individual ink bottles
(Bk,C,Y,M,Lc,LM)
Драйвъри и помощни програми (CD)
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Инструкции за инсталиране

24734
Maximum Printing Speed

37 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m²), 38 Страници/мин. Colour (plain paper 75
g/m²), 12 секунди per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Цветове

Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Magenta, Light Magenta

INK BOTTLE COMPATIBILITY
T6732

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.

T6735
СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране

1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)

Scanner type

Contact image sensor (CIS)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

T6733
T6736
T6734

Number of paper trays

1

Формати хартия

A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (плик за
писма), DL (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13
x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Правен

Duplex

Ръководство

Print Margin

0 мм top, 0 мм right, 0 мм bottom, 0 мм left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left,
right, bottom.)

Капацитет на отделението за 100 Листове Стандартен, 100 Листове максимум, 20 Листове фотохартия
хартия
Обработка на медии

Borderless print, Печат на CD и DVD

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия

12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,6 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Готов, 0,4
Watt (Power off)

Размери

542 x 386 x 196 мм (ширина x дълбочина x височина)

Тегло

9,1 кг

Ниво на шум

5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 37 dB (A) with Epson
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Съвместими оперативни

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8,

системи

Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition

OTHER FEATURES
LC-дисплей

Тип: Цветно, Touch-panel, Диагонално: 6,9 cm

Карти памет

MagicGate Memory Stick, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, SDHC, SDXC, MagicGate
Memory Stick Duo*, Memory Stick Duo*, Memory Stick Micro M2*, Memory Stick PRO Duo*,
Memory Stick PRO-HG Duo*, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* С
адаптер, не е включен в обема на доставка)

OTHER
гаранция

12 месеци Обслужване в сервиз, 3.000 Страници
Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION
Складова единица

C11CE31401

Щрихкод/Баркод

8715946540474

Страна на произход

Indonesia

Размер на купчинките

2 Брой

www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

1. Посоченият брой на отпечатаните страници е изчислен
въз основа на оригинална методология на Epson при
симулация на печат на тестовите шаблони по ISO/IEC
29103 с резервни комплекти мастило. Посоченият брой на
отпечатаните страници НЕ е базиран на ISO/IEC 29102.
Посоченият брой на отпечатаните страници може да варира
в зависимост от изображенията, които печатате, вида
хартия, който използвате, честотата на печат и околните
условия, като например температура. По време на
първоначалната настройка на принтера се изразходва
малко количество мастило за запълване на дюзите на
печатащата глава, така че броят отпечатани страници с
първоначално приложения комплект може да бъде по-нисък.
2.
3. За информация за тестовите условия посетете
www.epson.eu/testing

