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Uruchom swoją kreatywność i twórz w domu zdjęcia o jakości lepszej 
niż w studio fotograficznym. A dzięki aparatowi cyfrowemu uzyskaj 
doskonałe wydruki bez marginesów w maksymalnym formacie A4.

Drukarka o wysokiej rozdzielczości korzysta z atramentów fotograficznych Epson Claria, 
co doskonałe zdjęcia, które wyglądają lepiej i przetrwają dłużej niż odbitki ze studia 
fotograficznego. Dokumenty bez ramek można drukować w maksymalnym formacie A4,  
a wydruk zdjęcia w formacie 10x15 cm trwa tylko 12 s*2.
 
Dołączone oprogramowanie do obróbki zdjęć oferujące duża liczbę ulepszania zdjęć, m.in. 
funkcję usuwania efektu czerwonych oczu. Można nawet personalizować dyski dzięki 
możliwości bezpośredniego drukowania na odpowiednich dyskach CD i DVD. Urządzenie 
jest również ekonomiczne dzięki oddzielnym wkładom atramentowym – wymienia się tylko 
zużyty kolor.

•  Doskonała drukarka do zdjęć 
pochodzących z lustrzanek cyfrowych lub 
aparatów kompaktowych

• Zdjęcia wyglądają lepiej i mają większą  
 trwałość niż pochodzące ze studia  
 fotograficznego
• Bezramkowe drukowanie na nośnikach  
 o formacie do A4
• Zdjęcia przetrwają w albumie  
 fotograficznym nawet 200 lat lub 98 lat  
 w ramce na zdjęcia*2

• Drukowanie bezpośrednio na  
 odpowiednich dyskach CD i DVD
• Możliwość drukowania natychmiast  
 po otwarciu paczki dzięki papierowi  
 Epson  Photo Paper Pack dołączanemu  
 w zestawie
• Oszczędność pieniędzy dzięki oddzielnym  
 wkładom atramentowym – wymienia się  
 tylko zużyty kolor

 

ZALECANE ATRAMENTY*1

ATRAMENT FOTOGRAFICZNY EPSON 
CLARIA

Atrament fotograficzny Claria firmy Epson 
to sześciokolorowy atrament pigmentowy 
o wysokiej rozdzielczości, zapewniający 
zdjęcia o jakości lepszej od oferowanej 
przez studia fotograficzne. To idealne 
uzupełnienie najnowszych lustrzanek 
cyfrowych i aparatów kompaktowych.

•T0801

•T0803

•T0805

•T0802

•T0804

•T0806

••••••T0807



TECHNOLOGIA DRUKU
Sposób drukowania
Konfiguracja dysz
Wielkość kropli
System atramentu

6-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™
90 dysz na każdy kolor (czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasny błękitny, jasny purpurowy)
1,5 pl (min.), zaawansowana technologia zmiennej wielkości kropli Epson
Atrament fotograficzny Epson Claria

ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKÓW Do 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu systemu RPM 
(Resolution Performance Management)*2

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA
Czarny tekst, A4
Tekst kolorowy, A4
Zdjęcie 10x15 cm

Do 37 str./min*2

Do 38 str./min*2

Około 12 s*2

INTERFEJS Hi-Speed USB – szybki interfejs zgodny ze specyfikacją USB 2.0*3

PODAWANIE PAPIERU
Pojemność
Tace na papier
Formaty nośników

Marginesy wydruków
Drukowalne dyski CD/DVD

120 arkuszy zwykłego papieru A4 (60 g/m2)
1
A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 szeroki format, Letter, Legal, 9x13 cm, 13x20 cm, 
20x25 cm, 100x148 mm, zdefiniowane przez użytkownika
Koperty: nr 10, DL, C6
Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół zależnie od ustawień w sterowniku drukarki*4

8 cm, 12 cm

WKŁADY ATRAMENTOWE  

Zalecane wkłady 
atramentowe*1

Również dostępne

6 oddzielnych wkładów atramentowych
Czarny Błękitny Purpurowy Żółty Jasny błękitny Jasny purpurowy 
T0801 T0802 T0803 T0804 T0805 T0806

T0791 T0792 T0793 T0794 T0795 T0796 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zużycie energii

Napięcie

Około 13 W w trybie drukowania
Około 1,2 W w trybie uśpienia
Produkt zatwierdzony w programie ENERGY STAR®

220-240 V, prąd zmienny

SYSTEMY OPERACYJNE Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9 lub nowszy

GWARANCJA 2 lata gwarancji standardowej
Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności

PARAMETRY OGÓLNE
Wymiary (S x G x W)
Waga (bez wkładów 
atramentowych ani przewodu 
zasilającego)
Poziom hałasu

450x289x187 mm 

5,5 kg

5,0 B(A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium 
Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM) 
34,7 dB(A) (zgodnie z normą ISO9296)

OPROGRAMOWANIE Epson Easy Photo Print
Epson Print CD
Epson Web-To-Page (niedostępny dla systemów Windows Vista, XP-x64 ani Mac OS X)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Drukarka Epson Stylus Photo P50
• 6 oddzielnych wkładów atramentowych
• Papier fotograficzny Epson Photo  
 Paper Pack
• Dysk CD z oprogramowaniem
• Instrukcja „Zacznij tutaj”
• Karta gwarancyjna
• Kabel zasilający

*1  Zalecane wkłady atramentowe. Pełne informacje na temat zgodności wkładów atramentowych zawarto w dokumentach przeznaczonych 
dla użytkownika lub na witrynie www.epson.pl.

*2 W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić witrynę www.epson-europe.com.
*3 Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (nie jest dostarczany w opakowaniu).
*4 W innym przypadku — 3 mm górny, lewy, prawy i dolny.

EPSON STYLUS PHOTO P50DANE TECHNICZNE PRODUKTU

ZALECANY PAPIER

Technologia atramentowa Micro Piezo™ 
firmy Epson zapewnia wspaniałe wydruki  
na różnych rodzajach papierów, co  
pozwala na drukowanie tego, co tylko 
chcesz. Firma Epson produkuje szeroką 
gamę papierów, które mają w tym pomóc 
naszym użytkownikom: od papieru do 
drukarek atramentowych w formacie A4  
do błyszczącego papieru fotograficznego  
w różnych formatach. 

FOTOGRAFICZNY 
PAPIER BŁYSZCZĄCY 
PHOTO GLOSSY

BŁYSZCZĄCY PAPIER 
FOTOGRAFICZNY 
PREMIUM GLOSSY 
PHOTO

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE 
STOSOWAĆ ORYGINALNE ATRAMENTY  
I PAPIER FIRMY EPSON.
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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
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl


