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Profesjonalna drukarka wielkoformatowa A2+ o niewielkich wymiarach, 
która zmieści się na biurku. Drukuj najwyższej jakości trwałe zdjęcia 
kolorowe i czarno-białe na szerokim zakresie nośników dzięki atramentowi 
Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta.

Atrament Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta wykorzystuje 9 atramentów, 
dzięki którym wydruki mają szeroką gamę kolorów i wyjątkową odporność na blaknięcie. Trzy 
poziomy czerni umożliwiają uzyskanie doskonale zbalansowanej skali szarości i płynnej gradacji 
tonów, a automatyczne przełączanie między zoptymalizowaną czernią fotograficzną a matową 
pozwala na uzyskanie najlepszych wyników na wybranym nośniku.

Drukuj zdjęcia bez marginesów o szerokości od 4 do 17 cali i długości do 37,4 cala. Drukuj na 
szerokiej gamie nośników do zdjęć, sztuki i proofingu. Trzy ścieżki podawania pojedynczych 
arkuszy obsługujące nośniki i płyty plakatowe o grubości do 1,5 mm dodatkowo zwiększają 
uniwersalność. Urządzenie to doskonale nadaje się do zastosowania w punktach sprzedaży, 
a dzięki niewielkim wymiarom z łatwością zmieści się w każdym sklepie lub biurze.

Drukarka Epson Stylus Pro 3880 jest idealna do zdalnego proofingu. Dzięki najwyższej jakości 
i powtarzalności można szybko zatwierdzać wydruki próbne, co daje pewność uzyskania tej 
samej jakości na finalnych materiałach.

Wyjątkowa stabilność kolorów i odporność na światło atramentu Epson UltraChrome K3 
z technologią Vivid Magenta daje możliwość uzyskania trwałych wydruków przeznaczonych 
do sprzedaży lub prezentacji. Doskonała dokładność zapewnia zgodność każdego dodruku 
z pierwszym egzemplarzem, nawet po wielu miesiącach.

•  Drukarka wielkoformatowa o niewielkich 
wymiarach

•  Doskonała do drukowania zdjęć, 
zastosowania w sztuce, proofingu 
i tworzenia wydruków dla punktów 
sprzedaży

•  Obsługuje różnorodne rodzaje nośników 
i podłoży w arkuszach o grubości do 
1,5 mm

•  Szeroka gama kolorów z żywym 
niebieskim i purpurą

•  Doskonałej jakości obrazy 
monochromatyczne dzięki trzem 
poziomom czerni

•  Atrament czarny zoptymalizowane 
pod kątem nośników matowych i 
błyszczących

•  Duże pojedyncze wkłady atramentowe 
o pojemności 80 ml zapewniają większą 
wydajność



TECHNOLOGIA DRUKU
Metoda drukowania 

Konfi guracja dysz
Kierunek drukowania

Kolorowa drukarka atramentowa A2+ z możliwością druku o szerokości 17 cali
Głowica drukująca Epson Micro Piezo™, technologia kropli o zmiennej wielkości z 
systemem Ultra Micro Dot™ 
1440 dysz/180 dysz na kolor (x8)
Dwukierunkowy

JAKOŚĆ DRUKU
Rozdzielczość maksymalna
Minimalna wielkość kropli

2880 x1440 dpi
3,5 pl

SYSTEM ATRAMENTU 

Odporność na światło

Atrament Epson UltraChrome K3 z technologią Vivid Magenta
Atramenty pigmentowe w 9 kolorach (Cyan, Vivid Magenta, Żółty, Jasny Cyan, 
Vivid Light Magenta, Jasno-czarny, Jasno-jasno-czarny, czerń fotografi czna, 
czerń matowa), 9 gniazd (automatyczne przełączanie między matowym czarnym i 
fotografi cznym czarnym)
Kolor: do 200 lat*1

Czarno-biały: ponad 200 lat*1

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA Obraz 8x10"*2 na papierze w formacie A4 – 123 sekundy (1440x720 dpi, 
dwukierunkowo)
Obraz A2*2 – 354 sekundy (1440x720 dpi, dwukierunkowo)
Obraz A2*2 – 614 sekund (2880x1440 dpi, dwukierunkowo)

OBSŁUGA PAPIERU 

Pojemność
Formaty nośników

Grubość nośnika
Gramatura nośnika (pojedynczy arkusz)

Marginesy wydruków
Obsługiwane nośniki (wybór)

Automatyczny podajnik arkuszy, uchwyt papieru artystycznego (podawanie ręczne 
z tyłu), ręczne podawanie sztywnych nośników od przodu (grubość do 1,5 mm)
120 arkuszy (papier zwykły A4, automatyczny podajnik arkuszy)
A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12x12", US B, B4, Legal 8½x14", Letter 8½x11", 
A4, B5, A5, Half letter, A6, 11x14", 20x25 cm (8x10"), 11x17", 13x18 cm (5x7"), 
10x15 cm (4x6"), szeroki 16:9, 9x13 cm (3,5x5"), długość niestandardowa do 37,4" 
0,08 mm–1,50 mm
Od 64 do 90 g/m² dla zwykłego papieru (błyszczący papier fotografi czny = 
255 g/m²)
Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół – zależnie od ustawień w sterowniku drukarki*3

Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Premium Luster 
Photo Paper, Traditional Photo Paper, Matte Paper – Heavyweight, Archival Matte 
Paper, Double Sided Matte Paper, Enhanced Matte Poster Board, Watercolour 
Paper – Radiant White, Velvet Fine Art Paper, UltraSmooth Fine Art Paper, Proofi ng 
Paper White Semimatte, Photo Quality Ink Jet Paper, Bright White Ink Jet Paper, 
Premium Ink Jet Plain Paper

STANDARD PROFILI ICC Tak

DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE Epson LFP Remote Panel Utility
Epson ColorBase 2.0
“Plug-In” Epson Print dla programu Adobe® Photoshop®

Epson Copy Factory 5 wersja 4.25

INTERFEJS USB 2.0 (Hi-Speed) do podłączenia komputerów PC i Mac*4

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

SYSTEMY OPERACYJNE Windows 2000 / XP / XP x64 / Vista
Mac OS X 10.3.9 / 10.4.x / 10.5.x

DANE OGÓLNE
Wymiary (W x S x G) podczas 
przechowywania
Wymiary (W x S x G) podczas drukowania
Waga

Zamknięta (automatyczny podajnik arkuszy/stertownik): 257 x 684 x 376 mm

Otwarta (automatyczny podajnik arkuszy/stertownik): 550 x 684 x 1040 mm
18,5 kg bez przewodu zasilającego/wkładów atramentowych dołączonych do 
zestawu
19,8 kg z przewodem zasilającym/wkładami atramentowymi dołączonymi do 
zestawu

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie
Pobór mocy

220–240 V, prąd zmienny
Drukowanie: około 25 W (230 V)
Tryb uśpienia: około 5 W (230 V)
Drukarka zatwierdzona w programie ENERGY STAR®

GWARANCJA 1 rok: standardowa naprawa na miejscu lub wymiana

OPCJE 3-letnia gwarancja na miejscu Epson Coverplus (w zależności od dostępności)
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*1  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.epson.pl 
*2 Szybkości drukowania mogą być różne. Zdjęcia roweru użyto 
 do testu szybkości drukowania
*3 W innym przypadku – 3 mm górny, lewy, prawy i dolny
*4 Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (nie 
 jest dostarczany w zestawie)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 • Drukarka Epson Stylus Pro 3880
• 9 oddzielnych wkładów atramentowych
• Dysk CD z oprogramowaniem
• Podstawowa instrukcja obsługi
• Poradnik konfi guracji sieci
• Instrukcja „Zacznij tutaj”
• Karta gwarancyjna
• Kabel zasilający

WKŁADY ATRAMENTOWE 80 ml

Atrament Epson UltraChrome K3 
z technologią Vivid Magenta daje 
profesjonalistom większą kontrolę nad 
jakością wydruków. Dziewięć wkładów 
z atramentem na bazie pigmentów 
zapewnia doskonały balans szarości 
i gradację tonów podczas drukowania 
monochromatycznego i w kolorze.

•T5801

•T5804

•T5807

•T5802

•T5805
T5808

•T580A 

•T580B
T5809

ZBIORNIK KONSERWACYJNY

Wymienne zbiorniki konserwacyjne są łatwe 
w instalacji.

T5820

 Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością fi rmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich fi rm. 
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




