
Rozwiàzanie drukowania dla ma∏ych grup roboczych



Drukarka Epson AcuLaser C1100 
wykorzystuje najnowoczeÊniejszà 
technologi´ druku, zapewniajàc 
niedrogi druk laserowy, nie stanowiàcy
kompromisu pomi´dzy jakoÊcià a cenà.
Szybsze drukowanie oraz niskie koszta
eksploatacji sprawià, ˝e wydatki na
drukowanie monochromatyczne w 
domu ulegnà znacznemu obni˝eniu. 
A poniewa˝ ta sama drukarka zapewnia
wysokiej jakoÊci wydruki kolorowe, 
zlecanie zadaƒ drukowania w kolorze
przejdzie do historii.

Wysokiej jakoÊci wydruki kolorowe,
wydruki czarno/bia∏e w du˝ych
iloÊciach
Drukarka Epson AcuLaser C1100 
drukuje dokumenty w doskona∏ych,
˝ywych kolorach, a wydruki czarno/bia∏e
sà dok∏adne i wyraêne dzi´ki innowa-
cyjnej technologii drukowania Epson
AcuLaser Color ASIC oraz technologii
Wrap transfer. Ponadto, nowe tonery
Epson AcuBrite zapewniajà wysokiej
jakoÊci odwzorowanie najdrobniejszych
szczegó∏ów, zadziwiajàcà ekspresj´
kolorów oraz jednorodnà jakoÊç obrazu.
Od wysokonak∏adowych listów, przesy∏ek
pocztowych, faktur i rachunków do
presti˝owych kolorowych broszur,
zaproszeƒ i prezentacji — drukarka
Epson AcuLaser C1100 podo∏a 
ka˝demu zadaniu.

Z ∏atwoÊcià stwórz w∏asne narz´dzia
promocyjne
Teraz tworzenie w∏asnym imponujàcych
materia∏ów w kolorze jest ∏atwiejsze ni˝
kiedykolwiek, przy pomocy naszego 
oprogramowania Office Ready Essentials
do∏àczanego za darmo do drukarki Epson
AcuLaser C1100. Je˝eli korzystasz 
z pakietu Microsoft Office, mo˝esz 
wybraç jeden z ponad 150 profesjonalnie
zaprojektowanych szablonów, w 
tym prezentacji, ulotek, zaproszeƒ i 
formularzy biznesowych. Mo˝na nawet
przekszta∏ciç ukoƒczone dokumenty w
pliki PDF, ˝eby mo˝na by∏o bezpiecznie
przesy∏aç pocztà elektronicznà wszystkie
firmowe dokumenty. 

Czy pami´tasz jak frustrujàca jest utrata
cz´Êci tekstu lub elementów graficznych
przy drukowaniu stron WWW? Dzi´ki
drukarce Epson AcuLaser C1100 oraz
naszemu programowi Web2Page, 
strony WWW sà automatycznie 
przystosowywane do wybranego 
rozmiaru papieru.

Najdoskonalsza drukarka dla ma∏ych przedsi´biorstw 
i u˝ytkowników indywidualnych, drukarka Epson
AcuLaser C1100, na którà ka˝dy mo˝e sobie pozwoliç,
zapewnia kolory o zdumiewajàcej jakoÊci oraz szybkie
drukowanie czarno / bia∏e. Z tà drukarkà mo˝na
drukowaç wiele materia∏ów na potrzeby niewielkich,
domowych firm, w tym faktury, dokumenty,
broszury, papeteri´, zaproszenia i menu.
Ju˝ nie jest konieczne posiadanie 
oddzielnej drukarki kolorowej i 
oddzielnej monochromatycznej.
Zaoszcz´dê pieniàdze, dzi´ki jednej,
najlepszej drukarce, która spe∏nia
wszystkie Twoje potrzeby.



KorzyÊci i zalety
• ˚ywe, jednorodne kolory dzi´ki tonerom Epson AcuBrite 
• Twórz imponujàce kolorowe dokumenty biznesowe przy pomocy ∏atwego w obs∏udze 

oprogramowania
• Szybkie drukowanie (25 stron na minut´) monochromatycznie i 5 stron na minut´ koloru
• Nie trzeba czekaç — czas drukowania pierwszej strony wynosi tylko 9 sekund
• Zwi´kszona jakoÊç wydruków dzi´ki technologii poprawy rozdzielczoÊci Epson AcuLaser 

Color 2400 Resolution Improvement Technology 
• Szeroki wachlarz mo˝liwoÊci pod∏àczenia — w tym szybkie ∏àcze USB 2.0, ∏àcze równoleg∏e 

i Ethernetowe*
• ¸atwa w obs∏udze i konserwacji

*Opcjonalne z∏àcze Ethernetowe z drukarkà Epson AcuLaser C1100N

Oszcz´dza czas i pieniàdze
Ostatnià rzeczà, jakiej chce u˝ytkownik
jest d∏ugie oczekiwanie na zakoƒczenie
drukowania. Drukarka Epson AcuLaser
C1100 dostarcza pierwszà stron´ ju˝ 
po 9 sekundach i drukuje dokumenty
czarno/bia∏e szybciej ni˝ wy∏àcznie 
monochromatyczne drukarki laserowe —z
szybkoÊcià 25 stron na minut´. Drukarka
Epson AcuLaser C1100 nie tylko
oszcz´dza czas, sp´dzany na oczekiwa-
niu na wydruk, lecz równie˝ oszcz´dza
pieniàdze wydawane na koszta eksploata-
cyjne. Koszt wydrukowania jednej strony
monochromatycznie jest mniejszy lub 
taki sam jak w przypadku wielu 
monochromatycznych drukarek. 

Co wi´cej, oddzielne pojemniki z tonerem
czarnym i kolorowymi zapewniajà niskie
koszta eksploatacji i brak marnotrawstwa. 

A poniewa˝ mo˝na drukowaç równie˝
kolory, kiedy jest to potrzebne, u˝ywana
jest tylko jedna drukarka i nie trzeba si´
martwiç o kosztowne i zabierajàce du˝o
czasu zlecanie wydruków innym firmom. 

¸atwa integracja ze Êrodowiskiem
Drukark´ mo˝na pod∏àczyç do sieci
dzi´ki opcjonalnemu interfejsowi
Ethernetowemu Epson Net 10/100 Base
Tx (wy∏àcznie model Epson AcuLaser
C1100N). Nawet podstawowy model 
jest wyposa˝ony w standardowe z∏àcze 
USB 2.0 o du˝ej szybkoÊci oraz w 
z∏àcze równoleg∏e IEEE 1284 pozwala-
jàce na pod∏àczenie komputera klasy PC. 



przy 5% pokryciu w warunkach ci g ego drukowania. U ywanie przerywane mo e spowodowa  

EPSON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm
u˝yte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogà one byç znakami towarowymi lub zastrze˝onymi znakami
towarowymi ich w∏aÊcicieli. Wszystkie dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.
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Epson Deutschland GmbH
Tel.: +48 22 / 455 7500
Fax: +48 22 / 455 7501
Infolinia: 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min.)

www.epson.pl

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa




