22.06.21 13:11:09

JH Comp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

INKOUSTOVÁ TISKÁRNA EPSON FOTO L1800
Cena celkem:

16 590 Kč
(bez DPH: 13 711 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

18 249 Kč
1 659 Kč
TISE5351
C11CD82401
12 měs. IČO / 24 měs. EU
Nové zboží

Popis
Epson FOTO L1800
Kompaktní šestibarevná tiskárna L1800 formátu A3+ pro domácnosti a kanceláře s omezeným rozpočtem vytiskne
fotograﬁe přibližně za 191 sekund. Díky systému vysokokapacitních inkoustových nádržek vytiskne 1 500 fotograﬁí bez
nutnosti doplnění inkoustu. Má minimální nároky na údržbu a přináší cenově výhodný a bezproblémový tisk, takže se skvěle
hodí pro domácnosti, fotografy a kanceláře, které chtějí tisknout velké množství fotograﬁí a barevných dokumentů.
Díky vestavěnému systému vysokokapacitních inkoustových nádržek je tiskárna L1800 ideální pro velkoobjemový tisk, při
němž je velmi důležitá nízká cena za tisk jedné fotograﬁe nebo barevné stránky. Model L1800 se skvěle hodí pro domácnosti
a malé kanceláře, které mají zájem o tisk velkého množství fotograﬁí a barevných dokumentů, a je vybaven šesti 70ml
velkokapacitními lahvičkami inkoustu.
Vestavěný systém inkoustových nádržek tiskárny L1800 umožňuje vytisknout až 1 500 fotograﬁí nebo 2 600 stránek
černobílého a 4 700 stránek barevného textu bez doplnění inkoustu3. Jakmile je nutné doplnit inkoust, nenaděláte žádný
nepořádek. Díky technologii rychlého doplňování inkoustu, jasnému značení a tryskám bez kapání je tento postup u modelu
L1800 jednoduchý, rychlý a čistý.
Model L1800 má nízké nároky na údržbu a je vybaven technologií Micro Piezo a originálním inkoustem Epson, které spolu s
průběžným doplňováním inkoustu zajišťují vynikající a stálou kvalitu barevného tisku fotograﬁí i dokumentů až ve formátu
A3+. Speciální vestavěná odolná inkoustová nádržka omezuje prostoje a předchází špatné kvalitě tištěných materiálů, které
může zapříčinit používání neoriginálních systémů inkoustových nádržek třetích stran. Se zárukou na 12 měsíců (nebo 30 000
stránek) na tuto tiskárnu získáte klid a pomoc, kdykoli ji potřebujete. Model L1800 vytiskne fotograﬁe přibližně za 191
sekund. Maximální rychlost tisku je 15 str./min černobíle i barevně.
Tiskárna je dodávána se sadou inkoustů pro naplnění inkoustových tanků, které nabízí celkovou výdrž až 1500 fotograﬁí
formátu 10 x 15 cm.
Užijte si 3letou záruku ZDARMA - stačí jen kliknout ZDE a registrovat

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Formát tiskárny: A3+
Technologie tisku: inkoust
Rychlost tisku: 2,6 str./ min
Rozlišení: 5760 x 1440 dpi
Oboustranný tisk: manuální
Rozhraní: USB
Hmotnost: 12,5 kg

