Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Especificações da Epson L1800
Tecnologia de impressão
Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 6 cores (Ciano, Ciano Claro, Magenta, Magenta Claro, Amarelo e Preto) otimizada para impressão de fotos.
Resolução de impressão
Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Garrafas de Tinta Originais Epson (inclusas)
1 garrafa de tinta preta T673
Rende aproximadamente 9.800 fotos tamanho 10 x 15 cm1
5 garrafas de tinta colorida T673
Rendem aproximadamente 1.800 fotografias tamanho 10 x 15 cm1
(Ciano, Ciano Claro, Magenta, Magenta Claro e Amarelo)
Tamanho da gota de tinta
1,5 picolitros
Velocidade de Impressão2
Máximo de documentos
15 ppm em preto e em cores
Normal de documentos
2,6 ppm em preto e em cores
Fotografia colorida de 10 x 15 cm
45 seg.
Fotografia colorida tamanho Carta / A4
1 min. 53 seg.
Fotografia colorida tamanho A3 (30 x 42 cm)
3 min. 11 seg.
Capacidade de papel
Bandeja de entrada para papel
100 folhas / 10 envelopes
Bandeja de saída
40 folhas
Utilização do papel
Folhas individuais
10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta,
oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 x 48 cm), A3 (30 x 42 cm)
Tipos
Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel comum e fotográfico para jato de tinta
Envelopes
Nº.10, DL, C6, C4
Tipos
Normal, fotográfico para jato de tinta e envelope
Área máxima de impressão
32,9 x 111 cm
(largura e comprimento)
Interface e conectividade
USB 2.0 de alta velocidade (Compatível com USB 1.1)
Compatibilidade
Windows USB
Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™, Windows® XP, Windows® XP Professional x64
Macintosh USB
Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Requisitos para Windows® e Macintosh®
• 512MB RAM (1GB recomendado)
• Monitor SVGA com pelo menos 256 cores
• 550MB de espacio en disco
• Conexão USB (cabo incluso)
(1GB recomendado)
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
Requisitos adicionais para Windows®
• Pentium® 1 GHz ou uma versão superior são recomendáveis
Requisitos adicionais para Macintosh®
1GB de RAM recomendado
Software incluso
Epson Easy Photo Print
Dimensões e peso (largura x profundidade x altura) e Peso (sem tinta e cabos)
70,5 x 32,2 x 21,5 cm
12,5kg
Códigos de produtos e garrafas1
Epson L1800 (Bivolt)
C11CD82302
Garrafa de tinta Ciano
T673220-AL
Garrafa de tinta Ciano Claro
T673520-AL
Garrafa de tinta Magenta
T673320-AL
Garrafa de tinta Magenta Claro
T673620-AL
Garrafa de tinta Amarela
T673420-AL
Garrafa de tinta Preta
T673120-AL
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A disponibilidade do produto varia de acordo com cada país.
1- Rendimento baseado no padrão de cor fotográfica ISO / IEC 29103, com metodologia Epson Performance. O rendimento em cor é derivado do composto
das 5 cores: ciano, magenta, amarelo, ciano claro e magenta claro. No caso do preto é um rendimento complementar aproximado. Todas as cores de
tinta são utilizadas para a manutenção da impressão e a impressora e todas as cores devem estar disponíveis para sua operação. Os rendimentos
indicados correspondem as garrafas de tinta de reposição compradas separadamente. Para obter impressões de qualidade, parte da tinta das garrafas
inclusas é utilizada para inicialização da impressora e, portanto, o seu rendimento pode ser aproximadamente 15% menor que o kit de garrafas de tinta
de reposição. Os rendimentos mencionados podem variar de acordo com a complexidade das imagens impressas, do tipo de papel, da frequência das
impressões, da temperatura e da umidade. Para mais informações, acesse www.epson.com.br
2- A quantidade máxima de páginas por minuto (PPM) é medida depois da primeira página baseado em padrões de texto, no modo rascunho, utilizando
papel sulfite comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, do software utilizado e da complexidade da página. A
velocidade normal de impressão ISO ppm em preto e em cores é medida no modo predeterminado com impressão de só um lado, de acordo ao padrão
internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mais informações acesse www.epson.com.br/velocidade
3- A garantia legal é de 0 a 3 meses e de 4 a 12 meses, ou até
30.000 páginas , o que ocorrer primeiro. Páginas impressas
de um lado, as páginas impresas frente e verso contam
como duas páginas.
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
4- Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até
www.epson.com.br/meioambiente
dezembro de 2017.

www.epson.com.br

Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
As especificações e condições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logotipo de marca registrada e
Exceed Your Vision e Better Products for a Better Future são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. Todas as outras marcas são propriedade de suas respectivas
empresas. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas. Este produto foi fabricado para cumprir apenas com as normas UL e CSA. © 2014 Epson América, Inc.
CPD-LP100866 1/19.

R$
A3+
Baixo custo
de impressão

Fácil de usar
e recarregar

Grande formato. Impressões
de até 33 x 48 cm

*No Brasil, em Fevereiro de 2017, outras marcas de impressoras de tanque de tinta vendidas no varejo se referem a suas cabeças de
impressão como suprimentos ou substituíveis. A cabeça de impressão Epson EcoTank foi projetada para ser permanente.
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Cabo USB GRÁTIS
Grande formato. Veja todos os
detalhes em impressões de
até 33 x 48 cm.

Resolução de até
5760 x 1440 dpi
para impressões
de alta qualidade

Software para edição
de fotografias GRÁTIS

R$
Impressão rápida:
documentos em até 15 ppm
e fotos 10 x 15 em apenas
45 segundos 2

Baixíssimo custo de
impressão

Fácil de usar
e recarregar

Long Life
Technology

Tintas fotográficas Epson
de 6 cores, desenvolvidas
com a mais alta qualidade
para impressões brilhantes
e duradouras.
Qualidade e garantia
originais Epson3
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Diversas aplicações:
arquitetura, desenho,
fotografia e projetos
profissionais com alta
definição
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Com as tintas inclusas você
pode imprimir 1 até 1.800
fotos 10 x 15 cm.

Imprima fotos sem bordas nos
tamanhos mais comuns e com papéis
fosco e brilhante.

Encontre o papel ideal para os seus projetos.

Excelente economia e qualidade com garrafas de Tinta Originais Epson
T673220-AL Ciano
T673520-AL Ciano Claro
T673320-AL Magenta
T673620-AL Magenta Claro

Photo Paper
Glossy

High Quality
Ink Jet Paper

Premium
Presentation
Paper Matte

T673420-AL Amarelo

Premium
Photo Paper
Semi-Gloss

Garrafas de tinta de 70 ml cada

T673120-AL Preto

Tintas originais Epson
Use sempre tintas originais Epson para proteger a sua impressora.
Impressões brilhantes, duradouras e econômicas.

Papéis Especiais Epson
Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade.

30 MILHÕES FIZERAM A ESCOLHA CERTA
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Utilize sempre tintas originais Epson
Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.

