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MAŁYM KOSZTEM

Epson B-510DN



Połącz wspaniałe kolory i tekst jakości laserowej przy 
tym samym koszcie wydruku jednej strony, co 
w przypadku monochromatycznej drukarki laserowej*1. 
Dzięki drukarce Epson B-510DN. Zmaksymalizuj 
wydajność dzięki szybkiemu drukowaniu (do 37 stron 
na minutę), przy zdumiewającej wszechstronności 
obsługi nośników oraz znakomita niezawodności.

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ
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W standardzie moduł umożliwiający szybkie 
drukowanie dwustronne

500–arkuszowa  
kaseta na papier

Automatyczny podajnik na  
150 arkuszy (umieszczony z tyłu)

Oddzielne wkłady atramentowe 
o dużej pojemności

Łatwy w obsłudze, intuicyjny panel sterowania 
LCD

W drukarce Epson B-510DN zastosowano 
tę samą technologię głowicy drukującej co 
w przypadku drukarek wielkoformatowych

Wysoka wydajność
•  Wysoka wydajność: do 8000 stron 

w druku czarno-białym i 7000 stron 
w kolorze

•  Wszechstronne opcje obsługi papieru 
dzięki podajnikowi o standardowej 
pojemności 650 stron, 2 źródłom 
papieru i automatycznemu drukowaniu 
dwustronnemu

•  Drukowanie do 37 str./min (33 str./
min w trybie monochromatycznym 
i 32 str./min w kolorze i trybie jakości 
biznesowej)

•  Drukarka gotowa do drukowania 
w każdym miejscu, bez konieczności 
rozgrzewania od trybu gotowości

Niezawodne drukowanie biznesowe
•  Redukcja przestojów dzięki 

ulepszonemu mechanizmowi 
podawania papieru

•  Niezawodny cykl miesięczny do 
20 000 stron dzięki głowicy drukującej 
Epson Micro Piezo™, która będzie 
działać tak długo, jak sama drukarka

•   System automatycznej kontroli 
dyszy utrzymuje głowicę drukującą 
w czystości w celu zapewnienia 
najwyższej jakości drukowania*2

Obsługa wielu nośników 
•  Drukowanie na wielu nośnikach 

i w wielu formatach: od papieru 
firmowego, papieru zwykłego do kopert 
pochodzących z recyklingu

•  Gwarantowana jakość 
wydruków tekstów kolorowych 
i monochromatycznych nawet na 
zwykłym papierze dzięki pigmentowym 
atramentom DURABrite Ultra firmy 
Epson

•  Wydruki bardzo szybko wysychają 
i są odporne na działanie wody, 
rozmazywanie i zakreślacze dzięki 
specjalnej żywicznej powłoce

Niezwykle niski koszt jednostkowy 
strony
•  Zwiększ możliwości drukowania 

w Twojej firmie, jednocześnie 
utrzymując jednostkowy koszt wydruku 
na niezwykle niskim poziomie

•  Drukuj w kolorze po kosztach 
monochromatycznego druku 
laserowego*1

•  Całkowity koszt posiadania jest o 70% 
niższy niż w przypadku kolorowej 
drukarki laserowej*5



Przystosuj różnorodne funkcje drukarki Epson 
B-510DN do potrzeb swojej firmy. Idealna biznesowa 
drukarka atramentowa do wymagających zastosowań 
biurowych, handlowych, medycznych i edukacyjnych.

PROFESJONALNE 
ROZWIĄZANIA

03

Biuro
Drukuj wysokiej jakości wydruki kolorowe 
i monochromatyczne na wszystkich 
nośnikach i za pomocą sieci. Utrzymuj 
niski koszt wydruku jednej strony dzięki 
wszechstronnym opcjom obsługi papieru, 
pojemności na 650 arkuszy, 2 źródłom 
papieru i automatycznemu drukowaniu 
dwustronnemu.

Branża medyczna
Twórz wysokiej jakości skany takich 
dokumentów, jak zdjęcia rentgenowskie, 
rezonansy magnetyczne itp., które 
tradycyjnie drukuje się na kliszach. 
Wybierz opcję drukowania na papierze 
błyszczącym lub zwykłym. Możesz 
również drukować etykiety.

Edukacja
Utrzymuj koszty druku na niskim 
poziomie, zachowując wszechstronność 
drukowania na różnych nośnikach, od 
standardowych materiałów biurowych do 
grubych papierów na dyplomy i etykiety. 
Bezproblemowa obsługa chwilowych 
szczytowych większych nakładów.

Sklep
Obsługa drukowania wielkonakładowego 
takich elementów, jak naklejki z cenami, 
oznaczenia punktów sprzedaży oraz 
standardowe czarne wydruki biurowe. 
Możliwość korzystania z różnorodnych 
opcji drukowania na papierze o różnej 
gramaturze, od papieru zwykłego do 
grubych nośników.

Minimalny wpływ na środowisko
Technologia Micro Piezo™ umożliwia 
drukowanie przy bardzo niskim zużyciu 
energii. Głowice drukujące przetrwają tak 
długo, jak sama drukarka. Dlatego można 
zmniejszyć wpływ na środowisko oraz 
obniżyć koszty energii elektrycznej. Co 
więcej zbiorniki na atrament o wysokiej 
pojemności oznaczają rzadszą wymianę 
materiałów eksploatacyjnych, a tym 
samym redukcję ilości odpadów. 

Obsługa sieci i emulacji
Udostępniaj wszechstronne drukarki 
biznesowe firmy Epson w profesjonalnych 
środowiskach włącznie z systemami SAP, 
Citrix i Linux z emulacją PCL3 i ESC/
P2P2. Szybka i niezawodna praca 
z zaawansowanym technicznie 
sterownikiem umożliwiającym wydajne 
zarządzanie danymi przesyłanymi między 
komputerem PC i drukarką. Kontroluj 
swoje środowisko sieciowe dzięki funkcji 
monitorowania zdalnego i steruj opcjami 
administracji i konserwacji.



DANE TECHNICZNE PRODUKTU 
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Epson B-510DN

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

C11CA67301 — Epson B-510DN (model podstawowy)

Zawartość opakowania:
Drukarka, przewodnik referencyjny, dysk CD-ROM ze 
sterownikami, instrukcja konfiguracji, przewód zasilający 
(EURO220V), wkłady atramentowe o standardowej pojemności 
(czarny, błękitny, purpurowy, żółty)

Materiały
Wkład atramentowy o niezwykle dużej pojemności
C13T618100 Czarny

High capacity ink cartridge
C13T617100 Czarny
C13T617200 Błękitny
C13T617300 Purpurowy
C13T617400 Żółty

Wkład atramentowy o standardowej pojemności
C13T616100 Czarny
C13T616200 Błękitny
C13T616300 Purpurowy
C13T616400 Żółty
C13T619000 Pudło konserwacyjne

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów firmy 
Epson należy odwiedzić stronę www.epson.pl

Dodatkowe informacje na temat rozwiązań Epson Business 
Printing Solutions oraz programu partnerskiego Partnership 
Programme są dostępne pod adresem:  
www.business-solutions.epson-europe.com

Więcej informacji na temat działań środowiskowych firmy Epson 
znajduje się na stronie www.epson.com/recycle

*1 W porównaniu do najlepiej sprzedających się monochromatycznych 
drukarek laserowych w regionie EMEA w roku 2009. Średnie, europejskie 
ceny materiałów w październiku 2009 r. Wartości pochodzą z publicznych 
informacji producentów. *2 Ta funkcja nie jest gwarantowana w 100%. 
W zależności od wyniku kontroli dyszy drukarka wyczyści automatycznie 
głowicę drukującą za pomocą atramentu. W zależności od środowiska 
(kurz/wstrząsy) dysze głowicy drukującej nie muszą być zupełnie czyste. 
W takim przypadku zaleca się czyszczenie ręczne. System automatycznej 
kontroli dyszy wymaga niewielkiej ilości atramentu. *3 Ciężar bez materiałów 
eksploatacyjnych. *4 Zgodnie z normą ISO/IEEE 24711. *5 W porównaniu 
z kolorowymi drukarkami laserowymi w cenie poniżej 399 EUR; 
wykorzystano średnie, europejskie ceny materiałów w październiku 2009 r. 
Wartości pochodzą z publicznych informacji producentów. *6 Wydajność 
oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT 
testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego.

MODEL Epson B-510DN

FUNKCJE DRUKOWANIA Technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo™
Technologia druku Technologia zmiennej wielkości kropli Epson oraz kropli 3 pl – 11 pl Epson Ultra Mirco Dot™
Konfiguracja dyszy 1440 dysz (360 dysz na każdy kolor: czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
Atrament Atrament Epson DURABrite Ultra
Rozdzielczość Maks. 5760 x 1440 dpi (z technologią zmiennej wielkości kropli)
Szybkość drukowania (monochromatycznie/ 
w kolorze)

Robocza 37/37 str./min Normalna 33/32 str./min Biznesowa 19/18 str./min*6

Tryb oszczędzania atramentu Tak
Maksymalne obciążenie miesięczne Do 20 000 stron

DANE TECHNICZNE KONTROLERA
Pamięć 32 MB
Emulacje języków sterowania drukarką ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3
Wbudowane kroje czcionek Zgodne ze wszystkimi czcionkami TrueType® i obsługiwanymi w systemach operacyjnych 

Windows™, 4 PCL3, 10 ESC/P2

INTERFEJSY I ZŁĄCZA
Interfejsy USB 2.0; złącze Ethernet 10/100 Base Tx
Protokoły drukowania sieciowego TCP/IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS over 

TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI
Protokoły zarządzania sieciowego TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, 

SLP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network (NetBEUI): SNMP

OBSŁUGA NOŚNIKÓW
Standardowe podawanie papieru 650 arkuszy (automatyczny podajnik na 150 arkuszy z tyłu + kaseta na 500 arkuszy)
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 – 215,9 mm x 127 – 1117,6 mm
Gramatura papieru/grubość Papier zwykły: 64-90 g/m2 / 0,08-0,11 mm; gruby papier: 256 g/m2 / 0,25 mm
Moduł automatycznego druku dwustronnego standard
Obsługiwane nośniki firmy Epson Papier zwykły Plain paper, papier zwykły Premium do druku atramentowego Premium 

Inkjet Plain Paper (A4), biały papier do druku atramentowego Bright White Inkjet Paper 
(A4), matowy papier o dużej gramaturze Matte Paper Heavy-Weight (A4), dwustronny 
papier matowy Double-Sided Matte Paper (A4), papier o jakości fotograficznej do druku 
atramentowego Photo Quality Inkjet Paper (A4), papier powlekany Coated paper (A4), 
samoprzylepne arkusze o jakości fotograficznej Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4), 
profesjonalny papier do ulotek Professional Flyer Paper (A4), papier fotograficzny Photo 
Paper (A4)

Etykiety (przetestowane nośniki innych producentów) Biała etykieta adresowa – drukarka atramentowa – 14 etykiet/arkusz (AVERY), białe etykiety 
wysyłkowe Easy peel

Odbieranie papieru (standard/maksymalnie 170 arkuszy (stroną zadrukowaną do góry)

PANEL LCD 22-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 wierszy)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA Spełnia wymogi normy ENERGY STAR®

Napięcie znamionowe/częstotliwość/natężenie Napięcie: prąd zmienny 220 V-240 V ± 10%, napięcie znamionowe: 0,4 A, 0,6 A maks.  
C zęstotliwość: 50-60 Hz ±0,5 Hz

Zużycie energii Drukowanie: 30 W, stan gotowości: 7 W, tryb uśpienia: 3,5 W

WYMAGANIA SYSTEMOWE ORAZ OBSŁUGIWANE 
SYSTEMY OPERACYJNE
Wymagania systemowe Zalecane wymagania systemowe

Interfejs: USB, 10/100 BaseTx Ethernet
Obsługiwane wersje systemu Windows Microsoft Windows 98SE/ME (niedołączone w zestawie)

Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP/XP x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/Server 2003 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2008/Server 2008 x64 Edition
Microsoft Windows Vista/Vista x64 Edition
Microsoft Windows 7/7 x64 Edition

Obsługiwane wersje systemu Linux Obsługa kilku dystrybucji. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Epson 
Business Solutions (http://www.business-solutions.epson-europe.com/)

Obsługa systemów Citrix Citrix Presentation Server 4.5, zestaw poprawek 3 (wersja klienta Citrix Client 10.1 i nowsze)
Obsługa systemu SAP Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Epson Business Solutions  

(http://www.business-solutions.epson-europe.com/)
Obsługiwane wersje systemów Macintosh Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

ZAWARTOŚĆ DYSKU CD-ROM
Sterowniki Sterowniki drukarki, Epson Status Monitor 3, Przewodnik referencyjny
Oprogramowanie Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall

WYMIARY I CIĘŻAR (sz. x gł. x wys. mm)/kg*3 480 x 489 x 312 mm10,7 kg

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Wkłady atramentowe o niezwykle dużej pojemności Czarny: 8000 stron*4

Wkłady atramentowe o dużej pojemności Czarny: 4000 stron*4, błękitny, purpurowy, żółty: 7000 stron*4

Wkłady atramentowe o standardowej pojemności Czarny: 3000 stron*4, błękitny, purpurowy, żółty: 3500 stron*4

Pudło konserwacyjne 35 000 stron*4

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura Praca: 10 do 35°C/przechowywanie: -20 do +40°C 
Wilgotność Praca: wilgotność względna 20 do 80%/przechowywanie: wilgotność względna 5 do 85%
Głośność pracy Praca: 7,0 B(A) domyślnie, 5,3 (A) najlepsza jakość foto. Tryb gotowości i uśpienia: szum
Ciśnienie akustyczne Praca: 55 dB(A) domyślnie, 38 dB(A) najlepsza jakość foto. Tryb gotowości i uśpienia: szum

GWARANCJA
Gwarancja standardowa 2 lata gwarancji na miejscu /rozszerzona 3-letnia gwarancja Epson Cover Plus 3 na miejscu 

ECPGRP40




