
L1300 külső tintatartályos
nyomtató

ADATLAP

Élvezze a bármilyen típusú, akár A3+ méretű anyagok ultra alacsony 
költségű nyomtatásának előnyeit ezzel a 4-színes, külső tintatartályos 
nyomtatóval.

Az L1300 egy 4-színes, A3+ nyomtató a költségtudatos felhasználók számára, amely 
nagy kapacitású tintatartályrendszerének köszönhetően akár 7100 oldalt is képes 
nyomtatni újratöltés nélkül1. Az L1300 minimális beavatkozás mellett biztosítja a 
reklámanyagok, a CAD rajzok, a grafikák és a vállalati, kiskereskedelmi, illetve oktatási 
környezet számára tökéletes jelentések költséghatékony és problémamentes 
nyomtatását.

Ultra alacsony költségű nyomtatás
Az integrált, ultra nagy kapacitású tintatartályrendszernek köszönhetően az L1300 
magas szintű igénybevétel mellett is tökéletes megoldás olyan esetekben, amikor a 
legalacsonyabb lapköltség a cél. Az L1300-at öt 70 ml-es tintapalackkal szállítjuk, ami 
ideálissá teszi használatát az olyan kis irodák számára, ahol hosszú jelentéseket, 
reklámanyagokat vagy CAD rajzokat állítanak elő.

Megnövelt hatékonyság
Az L1300 integrált tintatartályrendszerének köszönhetően 7100 fekete és 5700 színes 
oldalt1 képes nyomtatni, újratöltés nélkül. Amikor pedig eljön az újratöltés ideje, a 
folyamat rendkívül egyszerű: a gyors tintatöltési technológiának és az ergonómiailag 
kedvező kialakításnak köszönhetően az L1300 újratöltése egyszerű, gyors és 
cseppmentes.

Megbízható eredmény
Az egyedi tintatartálynak köszönhetően a rossz minőségű nyomatok kockázata nem áll 
fenn. A nyomtatóba teljes mértékben integrált tintaellátás biztosítja, hogy az L1300 
problémamentesen nyomtat feketében és színesben is, akár A3+ méretig. Ennek a 
nyomtatónak az üzemeltetése a 12 hónapos (vagy 30 000 oldalas) jótállásnak 
köszönhetően biztos és megbízható.

Gyors üzleti nyomtatás
Az L1300 a Micro Piezo-technológiának és az eredeti Epson tintának köszönhetően 
biztosítja a nyomatok kiváló minőségét. Előnyei közé tartozik a percenként akár 17 
oldalas (oldal/perc) színes és az akár 30 oldal/perc fekete nyomtatás2, valamint az 
akár 5,5 oldal/perc színes és 15 oldal/perc fekete ISO-sebesség3.
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A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi
Fúvóka konfiguráció 360 fúvóka fekete, 59 Fúvókák száma színenként
Kategória Egyedi munkahely, Munkacsoport

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

15 Lap/perc Monokróm, 5,5 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség30 Lap/perc Monokróm (normál papír), 17 Lap/perc Colour (normál papír)
Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

13 x 20 cm, Felhasználó által definiált, Legal
Kétoldalas Manuális
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Manuális lapfordító
Kiadó papírtálca kapacitása 40 Lapok

ÁLTALÁNOS
Termék méretei 705 x 322 x 215 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 12,2 kg
Kompatibilis operációs rendszerMac OS 10.5.8 vagy újabb, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Csatlakozók USB
Áramellátás 100 V, 110 V, 220 V, 240 V

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Memóriakártyák n. a.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CD81401

Vonalkód 8715946538785

db 1 Egységek

Származási ország Indonézia

Palettaméret 6 db

L1300 külső tintatartályos nyomtató

A DOBOZ TARTALMA

Ink set
Nyomtató
Tápkábel
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
4 db 70 ml-es, színenként cserélhető 
tintapalack (Bk,C,Y,M) + 1 db extra fekete 
tintapalack

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA
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1.  A megadott kapacitás megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitások NEM az ISO/IEC 24711
szabványon alapulnak. A megadott kapacitások a csere
tintapalackokon alapulnak, és eltérők lehetnek a nyomtatott
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől
függően, mint pl. a hőmérséklet. A 7100 oldalas kapacitás a
fekete színre vonatkozóan két fekete tintapalack alapján
került kiszámításra
2.  A tesztkörülményekkel kapcsolatos további információkért
látogasson el a www.epson.eu/testing weboldalra.
3.  Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT értékeket jelezve az Office Category teszt
alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. További
információkért látogasson el a www.epson.eu/testing
weboldalra

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