
Drukarka L1300 z systemem
stałego zasilania w atrament
(ITS)

KARTA PRODUKTU

Odkryj zalety wyjątkowo wydajnej 4-kolorowej drukarki z systemem 
stałego zasilania w atrament, która przeznaczona jest do wszelkiego 
rodzaju dokumentów o maksymalnym rozmiarze A3+.

L1300 to niedroga w eksploatacji, kompaktowa, 4-kolorowa drukarka A3+ z pojemnym 
systemem zasilania w atrament, dzięki której można wydrukować do 7100 stron bez 
uzupełniania atramentu1. Przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów model L1300 
umożliwia łatwe drukowanie materiałów reklamowych, rysunków CAD, grafik i 
raportów, co jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, sklepów i instytucji 
edukacyjnych.

Wyjątkowo niski koszt drukowania
Wbudowany, wyjątkowo pojemny system zasilania w atrament sprawia, że L1300 
idealnie nadaje się do intensywnego użytkowania, gdy najważniejszy jest niski koszt 
wydruku jednej strony. Drukarka ta została wyposażona w pięć butelek z atramentem o 
pojemności 70 ml, dzięki czemu doskonale sprawdza się w małych biurach 
drukujących długie raporty, materiały reklamowe czy rysunki CAD.

Większa wydajność
Zintegrowany w drukarce L1300 system zasilania w atrament umożliwia wydrukowanie 
7100 czarno-białych i 5700 kolorowych1 stron bez konieczności uzupełniania 
atramentu. Sam proces uzupełniania jest niezwykle prosty i szybki dzięki technologii 
szybkiego uzupełniania atramentu, wyraźnemu oznakowaniu i zabezpieczeniu przed 
kapaniem.

Niezawodność
Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament oznacza mniej kosztownych 
przestojów i dobrą jakość nawet w przypadku używania pojemników z atramentem 
innych firm. W pełni zintegrowany z drukarką L1300 system stałego zasilania w 
atrament upraszcza drukowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych o 
maksymalnym rozmiarze A3+. W razie potrzeby można liczyć na gwarancję na 12 
miesięcy (lub 30 000 stron).

KLUCZOWE CECHY

Opłacalność
Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
Brak problemów
Obowiązuje gwarancja firmy Epson
Jakość Epson
Specjalnie zaprojektowany pojemnik z 
atramentem, który można uzupełniać
Drukowanie w formacie A3+
Pierwsza 4-kolorowa drukarka Epson A3+ z 
systemem stałego zasilania w atrament
Łatwość obsługi
Bezproblemowe przygotowanie do działania



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Dye Ink
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI
Konfiguracja dysz 360 dysz czarnych, 59 dysz na kolor
Wydajność Jedno stanowisko, Grupa robocza

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 2473415 Str./min. Monochromatyczny, 5,5 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 30 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 17 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

13 x 20 cm, Użytkownika, Legal
Dwustronne Ręczna obsługa
Pojemność podajnika papieru 100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Ręczny druk dwustronny

Pojemność podajnika papieru 40 Arkusze

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 705 x 322 x 215 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 12,2 kg
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Przyłącza USB
Zasilanie 100 V, 110V, 220 V, 240V

INNE FUNKCJE
Karty pamięci nie dot.

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CD81401

Kod kreskowy 8715946538785

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Indonezja

Rozmiar palety 6 szt.

Drukarka L1300 z systemem stałego
zasilania w atrament (ITS)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ink set
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem 
(czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 
dodatkowa butelka z czarnym atramentem

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

664

664

664

664

1.  Podana wydajność została ustalona za pomocą
oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji
druku wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 24712.
Podana wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 24711.
Podana wydajność może różnić się w zależności od
drukowanych obrazów, rodzaju używanego papieru,
częstotliwości drukowania oraz warunków pracy, np.
temperatury. Wydajność 7100 stron w trybie
monochromatycznym została podana dla 2 butelek z czarnym
atramentem.
2.  Informacje na temat warunków testowych można znaleźć
pod adresem www.epson.eu/testing.
3.  Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą
średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla druku
jednostronnego. Więcej informacji na stronie
www.epson.eu/testing.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


