
Drukuj z najwy˝szà w swojej klasie
pr´dkoÊcià do 37 stron na minut´ dzi´ki
unikatowemu nowemu systemowi
podwójnych czarnych tuszy. Twoje wa˝ne
dokumenty b´dà nie tylko wyglàdaç
wspaniale, lecz równie˝ b´dà odporne na
blakni´cie, wod´ i rozmazywanie, nawet 
w przypadku korzystania z zakreÊlaczy
dzi´ki najnowszym tuszom DURABrite™
Ultra firmy Epson.

Mo˝esz utrzymywaç koszty na niskim
poziomie dzi´ki pi´ciu indywidualnym
wk∏adom atramentowym — wymieniasz
tylko zu˝yty kolor. W przypadku
drukowania du˝ych nak∏adów dost´pne 
sà równie˝ wk∏ady atramentowe o du˝ej
pojemnoÊci.

Drukowanie z wysokà jakoÊcià –
unikatowy system dwóch czarnych
tuszy zapewnia szybkie drukowanie
czarnego tekstu

Wi´ksza obj´toÊç, drukowanie
wi´kszych nak∏adów –  obs∏uga
równie˝ wk∏adów atramentowych 
o wysokiej pojemnoÊci

Atrament Epson DURABrite™ Ultra
zapewnia wysokà trwa∏oÊç wydruków
–  sà one odporne na dzia∏anie wody,
powstawanie smug i blakni´cie

Bardzo szybki druk — do 37 str./min 
w trybie szybkim i 25 str./min w trybie
jakoÊci biznesowej

Oszcz´dzaj pieniàdze –  pi´ç
indywidualnych wk∏adów atramentowych
oznacza koniecznoÊç wymiany tylko
zu˝ytego koloru

Pasuje do wszystkich biurowych
potrzeb drukowania – drukowanie
czarnego tekstu, kolorowych wykresów i
dwustronnych wydruków bez przebijania

Energooszcz´dnoÊç –  technologia
drukowania z niskim zu˝yciem energii
pozwala oszcz´dzaç pràd i obni˝a koszty

Fantastyczne rezultaty za ka˝dym
razem –  funkcja PhotoEnhance firmy
Epson automatycznie reguluje
ustawienia koloru i kontrastu dla
uzyskania najlepszych wyników

G∏ówne korzyÊci:

• Bardzo szybka domowa i biznesowa
drukarka, zapewniajàca ˝ywe zdj´cia 
i tekst o jakoÊci porównywalnej z
drukiem laserowym

• System podwójnego tuszu czarnego
zapewnia szybkoÊç drukowania do 37
stron na minut´

• Doskona∏a jakoÊç dzi´ki trwa∏emu
atramentowi Epson DURABrite™ Ultra

• Utrzymuj koszty na niskim poziomie
dzi´ki indywidualnym wk∏adom
atramentowym — wymieniaj tylko 
zu˝yty kolor

Biznesowa drukarka atramentowa o wysokiej
wydajnoÊci

Szybkie i ekonomiczne drukowanie o wysokiej jakoÊci 
w Twoim domu i biurze. Drukuj tekst o jakoÊci
porównywalnej z drukiem laserowym, wspania∏e
kolorowe grafiki i zdj´cia oraz utrzymuj koszty na niskim
poziomie dzi´ki indywidualnym wk∏adom atramentowym.



Epson Stylus D120

Technologia druku

Metoda drukowania 4-Kolorowa drukarka atramentowa z systemem dwóch czarnych tuszy

G owica drukuj ca Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dyszy 360 dysz — czarny / 59 x 3 dysze — kolor (b kitny, purpurowy, ó ty)

Wielko  kropli 3 pl (min.), technologia zmiennej wielko ci kropli Epson

System atramentowy Epson DURABrite™ Ultra

Rozdzielczo  druku Maksymalnie 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich no nikach 

przy u yciu przy u yciu systemu RPM (Resolution Performance Management)

Szybko  drukowania

Czarny tekst, A4 Maks. 37 str./min (najwy sza szybko ), 25 str./min (wysokiej jako ci)*
1

Tekst kolorowy, A4 Maks. 20 str./min (najwy sza szybko ), 11 str./min (wysokiej jako ci)*
1

Zdj cie 10 x 15 cm Ok. 49 sekund na zdj cie*
1

Interfejs Hi-Speed USB – kompatybilne ze specyfikacj  USB 2.0*
2

Podawanie papieru

Pojemno 120 arkuszy (papier zwyk y w formacie A4)

Format no nika A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm,

9x13 cm, 13x20 cm, 102x181 mm, A6, A5, B5,

Half Letter, koperty: nr 10, DL, C6

Margines wydruku Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dó  na zale nie od ustawie  w sterowniku drukarki*
3

Wk ady atramentowe  

Oddzielne wk ady atramentowe T0711H Czarny o wysokiej pojemno ci (pakiet bli niaczy)

T0711 Czarny

T0712 Cyjanowy

T0713 Purpurowy

T0714 ó ty

Specyfikacja elektryczna

Zu ycie energii Oko o 15 W (drukowanie, dla wzoru listowego ISO10561)

Oko o 2 W (w trybie u pienia)

Produkt zgodny z norm  Energy Star

Napi cie od 220 do -240 V~

Systemy operacyjne Windows 98SE*
4

/ ME*
4 

/ 2000 / XP / XP-x64 / Vista,

Mac OS w wersji 10.2.8 lub nowszej z USB 

Gwarancja 1 rok gwarancji standardowej (2 lata w promocji)

Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zale no ci od dost pno ci

Ogólne

Wymiary (S x G x W) 435x240x161 mm

Waga 3,9 kg

Poziom ha asu 39 dB (zgodnie z norm  ISO7779, b yszcz cy papier fotograficzny Epson 

Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM)

Oprogramowanie Epson Creativity Suite

Epson Easy Photo Print

Epson Web-To-Page
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Materia∏y

*1 Aby uzyskaç wi´cej informacji, odwiedê stron´ www.epson.pl
*2 Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (nie jest dostarczany w opakowaniu)
*3 W innym przypadku — 3 mm górny, lewy, prawy i dolny
*4 Wsparcie wy∏àcznie w j´zyku angielskim

Czarny T0711

B∏´kitny T0712

Purpurowy T0713

˚ó∏ty T0714

Wielopak T0715 

Czarny o T0711H
wysokiej 
pojemnoÊci 
(opcja) 

EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozosta∏e nazwy produktów i firm u˝yte w
niniejszej publikacji zosta∏y wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogà byç znakami towarowymi lub zastrze˝onymi
znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy 
i pomini´cia.

Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o. Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
Oddzia∏ w Polsce www.epson.pl
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501


