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Epsonov prvi 6-barvni tiskalnik A3+ s sistemom s posodo za črnilo 
zagotavlja tiskanje fotografij in barvnih dokumentov z izjemno nizkimi 
stroški.

L1800, kompakten 6-barvni tiskalnik A3+ za domačo in pisarniško uporabo, pri kateri 
so pomembni stroški, fotografije natisne v približno 191 sekundah1. Njegov sistem s 
posodo za črnilo z veliko zmogljivostjo omogoča tiskanje 1500 fotografij2 brez
vnovičnega polnjenja. Z minimalnimi uporabniškimi posegi tiskalnik zagotavlja cenovno 
učinkovito in enostavno tiskanje fotografij ter barvnih dokumentov za domače 
uporabnike, fotografe in pisarne, ki želijo tiskati v velikih količinah.

Izjemno nizki stroški tiskanja
Zaradi vgrajenega sistema s posodo za črnilo z izjemno visoko zmogljivostjo je 
tiskalnik L1800 popolna izbira za intenzivno uporabo, pri kateri je doseganje nizkega 
stroška na fotografijo ali barvno stran pomembno. Tiskalnik L1800 je popolna izbira za 
domačo uporabo in manjše pisarne, ki želijo tiskati fotografije in barvne dokumente v 
velikih količinah. Tiskalniku je priloženih šest 70-ml stekleničk s črnilom z veliko 
kapaciteto.

Povečana učinkovitost
Vgrajeni sistem s posodo za črnilo v tiskalniku L1800 omogoča tiskanje do 1500 
fotografij2 ali 2600 črno-belih in 4700 strani barvnega besedila3 brez potrebe po 
vnovičnem polnjenju. Ko je končno čas za vnovično polnjenje, lahko to naredite brez 
packanja; postopek vnovičnega polnjenja tiskalnika L1800 je preprost, hiter in čist, saj 
k temu pripomorejo tehnologija hitrega polnjenja črnila, jasne oznake in šoba, ki ne 
kaplja.

Zanesljivi rezultati
Tiskalnik L1800 uporablja Epsonovo tehnologijo Micro Piezo, pristno črnilo Epson in 
neprekinjeno dovajanje črnila, kar skupaj zagotavlja natančno in dosledno tiskanje 
fotografij ter barvnih dokumentov do velikosti A3+ z nezahtevnim vzdrževanjem. Zaradi 
namensko izdelane in trajne posode za črnilo se zmanjša čas izpada delovanja in 
prepreči slaba kakovost izpisa, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi neoriginalnih črnil 
in sistemov s posodo za črnilo drugih proizvajalcev. Tiskalniku je priložena 12-
mesečna garancija, ki vam zagotavlja miren spanec oziroma pomoč, kadar jo 
potrebujete.

Hitro tiskanje
Tiskalnik L1800 natisne fotografije v približno 191 sekundah4 z največjo hitrostjo 
tiskanja do 15 strani na minuto pri črno-belem in barvnem tiskanju4.

GLAVNE LASTNOSTI

Zelo nizki stroški
Namensko izdelana posoda za črnilo za 
vnovično polnjenje
Tiskanje fotografij
6-barvni tiskalnik A3+
Kompaktna oblika
Zavzame malo prostora, zaradi česar je 
idealen za domačo uporabo
Brez skrbi
Epsonova garancija
Prijazno do uporabnika
Preprosta namestitev in uporaba brez 
zapletov



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Način tiskanja Tiskalna glava Epson Micro Piezo™
Minimalna velikost kapljic 1,5 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila Dye Ink
Ločljivost tiska 5.760 x 1.440 pik na palec
Konfiguracija šob 90 Šobe, črno, 90 Šobe na barvo
Kategorija Enojno mesto, Foto

TISKANJE
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 2,6 Strani/minuto Črno-bel, 2,6 Strani/minuto Colour
Največja hitrost tiskanja 15 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 15 Strani/minuto Colour (običajen papir), 45 Sekunde 

za fotografijo velikosti 10 x 15 cm (Sijajni fotografski papir Epson Premium)
Barve Črna, Cijan, Svetla cijan, Rumena, Magenta, Svetla magenta
Za podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja obiščite http://www.epson.eu/testing 

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM
Število predalov za papir 1
Formati papirja A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovoj), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

16:9, Pravno
Dupleks Priročnik
Zmogljivost predala za papir 100 Listi Standardno, 30 Fotografski listi
Obdelava medijev Ročno obojestransko tiskanje
Zmogljivost izhodnega predala 
za papir

50 Listi

SPLOŠNO
Dimenzije izdelka 705 x 322 x 215 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 12,5 kg
Združljivi operacijski sistemi Mac OS 10.5.8 ali novejši, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Napetost napajanja AC 100 V - 240 V
Priključki USB
Napajanje 100 V, 110 V, 220 V, 240 V

VEČ FUNKCIJ
Pomnilniške kartice ni podatka

DRUGO
Garancija 12 Meseci v servisnem centru, 30.000 Strani

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CD82401

Črtna koda 8715946538815

Država porekla Indonezija

Velikost palete 1 Kos

L1800

OBSEG DOBAVE

Šest posameznih 70-ml stekleničk (črna, 
cijan, rumena, magenta, svetla cijan, svetla 
magenta)
Glavna naprava
Kabel za električni tok
Gonilnik in pomožni programi (CD)

PRODBOTTLECOMPATIBILITY

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

1.  Hitrost tiskanja fotografij A3 pri tiskanju na sijajni
fotografski papir Epson Premium v privzetem načinu, z robovi.
Hitrost tiskanja se lahko razlikuje glede na konfiguracijo
sistema, način tiskanja, zapletenost dokumentov, programsko
opremo, vrsto uporabljenega papirja in povezljivost. Hitrost
tiskanja ne vključuje časa obdelovanja v gostiteljskem
računalniku.
2.  Navedeni izkoristki so izračunani na podlagi Epsonove
izvirne metodologije simulacije tiska preskusnih vzorcev v
skladu s standardom ISO/IEC 29103. Navedeni izkoristki NE
temeljijo na standardu ISO/IEC 29102. Navedeni izkoristki se
lahko spreminjajo glede na slike, ki jih tiskate, vrsto
papirja, ki ga uporabljate, pogostost tiskanja ter okoljske
pogoje, kot je na primer temperatura.
3.  Navedeni izkoristki so izračunani na podlagi Epsonove
izvirne metodologije
4.  simulacije tiska preskusnih vzorcev v skladu s standardom
ISO/IEC 24712. Navedeni izkoristki NE temeljijo na standardu
ISO/IEC 24711. Navedeni izkoristki se lahko spreminjajo glede
na slike, ki jih tiskate, vrsto papirja, ki ga uporabljate,
pogostost tiskanja ter okoljske pogoje, kot je na primer
temperatura. Izkoristek 7100 strani pri črno-belem tiskanju je
ocenjen na podlagi uporabe 2 stekleničk s črnim črnilom.
5.  Informacije o pogojih pri testiranju najdete na spletnem
mestu www.epson.eu/testing

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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