EPSON L310

TINTASUGARAS NYOMTATÓ

Típus

Nyomtató

Nyomtatási technológia
Nyomtatási mód

„On-demand” tintasugaras (piezoelektromos)

Fúvóka konfiguráció

180 fúvóka fekete, 59 fúvóka színenként

Legkisebb cseppméret 3 pl, változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia

Dye Ink

Nyomtatási felbontás

5760 × 1440 dpi

Kategória

egyedi munkahely, munkacsoport

Funkció

nyomtatás

Nyomtatás
Nyomtatási sebesség
ISO/IEC 24734

9,2 lap/perc monokróm, 4,5 lap/perc színes

Nyomtatási sebesség
maximális

33 lap/perc monokróm (normál papír), 15 lap/perc
színes (normál papír), 69 másodperc 10 × 15 cm-es
fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Színek

fekete, cián, sárga, bíbor

Papír-/nyomathordozó kezelés

Egyfunkciós nyomtató beépített tintatartályokkal a gyors, költséghatékony,
megbízható, színes nyomtatáshoz, két évre elegendő tintával.
Az L310 ideális a jó minőségű, ultra alacsony költségű nyomtatást kereső otthoni felhasználók és otthoni irodák számára. A nagy kapacitású tintatartályoknak
köszönhetően a felhasználók mostantól több oldalt tudnak kinyomtatni alacsonyabb költséggel. Az egyszerű és problémamentes telepítés segítségével
azonnal elkezdhetők a feladatok, ezzel pedig maximalizálható a hatékonyság
és elkerülhető az állásidő. A Micro Piezo-technológiának és az akár 9,2 oldal/
perc ISO nyomtatási sebességnek segítségével gyorsan készíthetők kiváló és
állandó minőségű nyomatok.
Nincs szükség többé a tintapatronokra – Az L310 fekete-fehérben és színesben is ultra alacsony lapköltségű nyomtatást kínál. Négy színes Epson tintatartályt (cián, sárga, magenta, fekete) és két extra fekete tintatartályt mellékelünk
hozzá, így minden szükséges dolgot megtalál a dobozban. A nagy kapacitású
beépített tintatartállyal a felhasználók 12 000 fekete-fehér és 6500 színes
oldalt nyomtathatnak az induló tintakészlettel, így sokkal később kell új tintát
vásárolni.
Növelje a hatékonyságát – Az L310 telepítése egyszerű és problémamentes,
így azonnal elkezdheti vele a nyomtatást. Amikor eljön a tinta utántöltésének
ideje, a gyors töltési technológiának köszönhetően ez a feladat egyszerű és
gyors, ami csökkenti az állásidőt. Az Epson gyári tintatartályok ergonómiailag
kedvező kialakítással lehetővé teszik a tintatartály könnyű, cseppmentes újratöltését.
Epson minőségű nyomtatás – A nyomtató egyedi, nagy kapacitású tintatartályrendszere megbízható színes nyomtatást garantál, az Epson gyári tintatartályok ergonómiailag kedvező kialakítással lehetővé teszik a tintatartály könnyű,
cseppmentes újratöltését, amely így problémamentes és egyszerű. Az L310
nyomtatóhoz egyéves vagy 30 000 oldalas gyártói jótállást biztosítunk.
Lényeges jellemzők
 Ultra alacsony költségű nyomtatás – beépített ultra nagy kapacitású tintatartály.
 Két évre elegendő tinta, 12 000 oldal fekete-fehérben és 6500 oldal színesben.
 Kiváló minőségű, megbízható nyomatok – Micro Piezo technológia és eredeti
Epson tinta.
 Biztos üzemeltetés – Az Epson 12 hónapos vagy 30 000 oldalas jótállásával
 Felhasználóbarát – Problémamentes működés, egyszerű beállítás és karbantartás

Papírtálcák száma

1

Papírtálca kapacitása

100 lap normál, 100 lap maximális, 20 fotólap

Papírformátumok

A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10
(boríték), Letter, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, Legal,
felhasználó által definiált

Kétoldalas nyomtatás

manuális

Hordozó feldolgozása

szegély nélküli nyomtatás

Általános
Energiafogyasztás

0,7 Watt (alvó módban), 10 Watt (nyomtatás), 2,2 Watt
(kész), 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® minősítés

Tápfeszültség

AC 110–240 V, 50–60 Hz

Termék méretei

482 × 222 × 130 mm (szélesség × mélység × magasság)

Súly

2,8 kg

Zajszint

5,1 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban – 38 dB (A) Epson Premium
Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban

Kompatibilis operációs Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x,
rendszerek
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1,
Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista,
Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64,
XP Professional x64 Edition
Csatlakozók

USB

A doboz tartalma

4 db 70 ml-es, színenként cserélhető tintatartó palack
(Bk, C, Y, M) és 2 db extra fekete tintatartó palack,
nyomtató, tápkábel, beállítási utasítás, szoftver (CD),
garancia dokumentum

Tintapatronok

EPSON T6641, T6642, T6643, T6644

Gyártói leíró link

https://www.epson.hu/products/printers/
inkjet-printers/consumer/l310

Garancia

1 év vagy 30 000 oldal garancia

