
Suures koguses fotode printimiseks ideaalselt sobiv L800 
on Epsoni esimene mudel, millel on integreeritud tindimahuti 
süsteem ning mis võimaldab teil nautida kvaliteetseid paberpilte 
taskukohase hinnaga. Tänu ülisuure mahutavusega tindimahuti 
süsteemile ning mahukatele tindipudelitele on fotode printimine 
selle mudeliga äärmiselt lihtne.

Komplekti kuulub kuus mahutite täitmiseks mõeldud 70 ml Epsoni originaaltindi 
pudelit (värvitoonides must, tsüaan, magenta, kollane, hele tsüaan, hele 
magenta), mis muudavad teie ostu veelgi kasulikumaks. Iga suure mahutavusega 
tindipudelite komplekt võimaldab teil printida kuni 1800 kvaliteetset 10 × 15 cm 
formaadis fotot – tänu sellele on foto omahind väga odav2.

Printer on varustatud Epsoni prindipea tehnoloogiaga Micro Piezo, mis tagab 
konkurentsitult parima vastupidavuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Suur 
tindimahuti on täielikult printerisse integreeritud – nautige töökindlat värviprintimist 
ja unustage teiste täitesüsteemidega kaasnenud mured. Tindikadu vähendav 
Epsoni tehnoloogia Fast Ink Top-up (FIT) hõlmab spetsiaalse konstruktsiooniga 
õhukindlaid korke ja filtreid. Lisaks on printeril õhuklapp, mis reguleerib tindivoolu, 
takistades tindi tagasivoolu ning võimaldades teil printerit hõlpsalt ja  
ohutult transportida.

Epsoni originaaltinti kasutades on printimistulemused alati kvaliteetsed ning 
muuhulgas on iga tindipudel varustatud taassuletava korgiga, mis muudab 
pudelite säilitamise lihtsaks. Tänu Epsoni garantiile võite olla muretu ning kindel 
soetatud printeri ökonoomsuses ja töökindluses.

L800 võimaldab teil printida erksaid, loomutruude värvitoonidega kauakestvaid 
trükiseid ning kuni A4-formaadis ääristeta fotosid. Isikupäraste digitaalsete 
fotoalbumite hõlpsaks loomiseks printige otse CD-le/DVD-le: tänu suurele 
printimiskiirusele kulub 10 × 15 cm formaadis foto printimiseks vaid 12 sekundit1.

ANDMELEHT

PÕHIFUNKTSIOONID

•	 	Värviprinter,	millel	on	väga	suur	
integreeritud tindimahuti

•	 	10	×	15	cm	formaadis	foto	printimine	
kõigest 12 sekundiga1

•	 	Kvaliteetsete	ääristeta	fotode	printimine	
kuni A4-formaadis

•	 	Printimine	otse	CD-le	või	DVD-le
•	 	Kuni	1800	kvaliteetse	foto	printimine	

formaadis 10 × 15 cm – seetõttu on foto 
omahind äärmiselt odav2

•	 	Komplekti	kuulub	kuus	70	ml	Epsoni	
värvilise originaaltindi pudelit

•	 	Muretu	printimine	Epsoni	garantiiga

PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS 
KASUTAGE ALATI EHTSAT EPSONI 
TINTI JA PABERIT

Mõned asjad lihtsalt töötavad koos 
paremini. Seetõttu pakubki Epson täielikku 
printimislahendust – printer, tint ja paber 
üheskoos. Vaid Epsoni ehtsad kulutarvikud 
tagavad teie Epsoni printerile igapäevasel 
printimisel parima kvaliteedi ja töökindluse.

Epson L800



Epson L800

PAKENDI SISU

•		Printer	Epson	L800
•		Kuus	70	ml	eraldi	tindipudelit
•		Fotopaber	Epson	Photo	Paper
•		Tarkvara-CD
•		Alustusjuhend	„Start	Here”
•		Garantiitõend
•		Toitekaabel

TINDIPUDELI ÜHILDUVUS

  T6731
  T6732
  T6733
  T6734
  T6735
  T6736

SOOVITATAV PABER

Epsoni tindipritsetehnoloogia Micro Piezo 
tagab suurepärase printimistulemuse 
erinevatel paberitel ja võimaldab printida 
kõike, mida soovite. Selleks toodab Epson 
suures valikus pabereid – alates A4-
formaadis tindiprinteripaberist kuni mitmes 
suuruses läikfotopaberiteni.

FOTOPABER PREMIUM GLOSSY
Sobib suurepäraselt eriliste sündmuste 
ja hingelähedaste mälestuste 
jäädvustamiseks
Suurus: A4
 10 × 15 cm
 13 × 18 cm
Mass: 255 g/m2

PABER PREMIUM SEMIGLOSS  
PHOTO PAPER
Sobib kvaliteetfotode ja -graafika 
printimiseks
Suurus: A4
 10 × 15 cm
Mass: 251 g/m2

PABER PHOTO PAPER
Ideaalne igapäevaseks kasutamiseks
Suurus: A4
 10 × 15 cm
 13 × 18 cm
Mass: 190 g/m2

TOODETE TEHNILISED ANDMED
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PRINDITEHNOLOOGIA
Printimisviis
Düüside konfiguratsioon
Tindipiisa suurus

6-värviline tindiprinter, Epson Micro Piezo prindipea
90 pihustit iga värvi jaoks (must, tsüaan, magenta, kollane, hele tsüaan, hele magenta)
1,5 pl (min) muudetava suurusega tindipiiskade tehnoloogiaga

ERALDUSVÕIME 
PRINTIMISEL

Sobiva prindikandja puhul kuni 5760 ×1440 dpi (optimeeritud) 
eraldusvõime täiustamise tehnoloogia (RPM) abil

PRINTIMISKIIRUS
Mustvalge tekst (A4-formaadis)
Värviline tekst (A4-formaadis)
Foto (10 × 15)

Kuni 37 lk/min1

Kuni 38 lk/min1

Ligikaudu 12 s foto kohta1

LIIDES Hi-Speed	USB	–	ühildub	USB	2.0	versiooniga3

PABERIKÄSITSUS
Mahutavus
Paberisalved
Prindikandja formaat

Prindiveerised
Prinditav CD/DVD

120	A4-lehte	(75	g/m2)	või	20	lehte	fotopaberit	Premium	Glossy
1
A4,	Letter,	Legal,	13	×	20	cm,	13	×	18	cm,	10	×	15	cm,	9	×	13	cm,	A5,	A6,	B5,	16:9	laiformaat,	
kasutaja määratletud, ümbrikud: Nr 10, DL, C6
0 mm üleval, vasakul, paremal ja all (printeridraiveri kohandatud sätete abil)4
8 cm, 12 cm

TINDIPUDELID Kuus eraldi tindipudelit

Must Tsüaan Magenta Kollane Hele	tsüaan Hele	magenta
T6731 T6732 T6733 T6734 T6735 T6736

ENERGIATARBE ANDMED
Energiatarve

Toitepinge

Ligikaudu 13 W (printimisel)
Ligikaudu 1,2 W (puhkerežiimis)
Vastab	programmi	ENERGY	STAR	nõuetele
220–240 V (vahelduvvool)

OPSÜSTEEMID Windows XP/XP Professional ×64 Edition/Vista/7 (Mac OS-i tugi puudub)

ÜLDANDMED
Mõõtmed (L × S × K) 
Mass
Müratase

 
 
5,2	B(A)	(vastavalt	standardi	ISO	7779	prinditihedusele	fotopaberil	Epson	Premium	Glossy	Photo	
Paper,	foto	RPM-i	režiimis)	39	dB(A)	(vastavalt	standardile	ISO	9296)

TARKVARA Epson	Easy	Photo	Print
Epson Print CD

GARANTII 1 aasta või 3000 lehekülge (kumb varem kätte jõuab)

LOGISTILINE TEAVE

TOOTEARTIKLI number  

Vöötkood  

Pakendi mõõtmed  

Pakendi mass  

Kogus kaubaalusel  

Tootjariik  

1  Printimiskiirus (lehekülgi minutis) arvutatakse printimisel A4-formaadis tavapaberile kõige kiiremas printimisrežiimis, formaadis  
10	×	15	cm	foto	printimiskiirus	arvutatakse	printimisel	Epsoni	Premium	Glossy	fotopaberile.	Printimiskiirus	sõltub	aga	ka	süsteemi	
konfiguratsioonist, printimisrežiimist, dokumendi keerukusest, tarkvarast, kasutatava paberi tüübist ja ühenduse kvaliteedist. 
Printimiskiirus ei sisalda hostarvutis töötlemise aega.

2  Värviprindi tootlus/ühe lehe printimise kulu on viie värvitooni – tsüaani, magenta, kollase, heleda tsüaani ja heleda magenta – liitkulu. 
Mustvalge prindi tootlus/ühe lehe printimise kulu on arvestuslik lisatootlus. Tootlusandmete arvutamisel on kasutatud Epsoni 
originaalmetoodikat, mis põhineb standarditel ISO/IEC FDIS29102 ning pidevprintimise testmustritel, mis on saadud standarditega 
ISO/IEC FDIS29103. Tindikasutus ja prinditavate lehekülgede arv sõltub prinditavatest kujutistest, printeri sätetest, paberitüübist, 
kasutussagedusest, õhuniiskusest ja temperatuurist.

3	 	USB-kaabel	ei	kuulu	komplekti.
4  Muul juhul 3 mm üleval, all, paremal ja vasakul. 

••••••

Epson Europe B.V. 
(Branch office Latvia)
Skanstes street 50 
Rīga, LV-1013
Latvija 
Tel: +371 67017800

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. 
Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.


	Dimensions: 537 × 289 × 188 mm
	Weight: 6,2 kg (ilma tindipudelite ja toitekaablita)
	SKU Code: C11CB57302
	Barcode: 8715946503448
	Carton dimensions: 625 × 375 × 274 mm
	Carton weight: 7,9 kg
	Pallet quantity: 21
	Origin: Filipiinid


