
To idealna uniwersalna laserowa drukarka
kolorowa A4 dla małych grup roboczych.
Pracuj szybko dzięki bardzo krótkiemu
czasowi wydruku pierwszej strony.
Ogranicz wydatki dzięki bardzo niskiemu
kosztowi wydruku jednej strony. Łatwa,
domyślna integracja z siecią, język PCL
i oryginalne języki Adobe® PS3 w
standardzie.

Drukarka jest łatwa w obsłudze,
konserwacji i bardzo niezawodna.
Jest także bardzo cicha. Gdy firma
się rozwija, można ją rozbudowywać,
dodając moduły opcjonalne,
na przykład moduł druku dwustronnego.

Wszystkie potrzeby związane z
drukiem w formacie A4 w firmie –
doskonałe wyniki dla całego biura na
różnych nośnikach, od papieru z
recyklingu po koperty

Szybki druk – prędkość do 25 str./min
w trybie czarno-białym i 20 str./min w
trybie kolorowym dzięki technologiom
Epson ASIC

Łatwa konfiguracja – domyślna
współpraca z siecią, bezpłatne narzędzia
do zarządzania siecią w zestawie

Cisza w biurze – bardzo cicha i
dyskretna podczas pracy, cicha, gdy
nie drukuje

Doskonała jakość druku – laserowe
wyniki wszystkich drukowanych
materiałów, od listów i grafiki po
pełnokolorowe zdjęcia

Przyjazna użytkownikowi – łatwa w
obsłudze i konserwacji, wyposażona w
duży, podświetlany wyświetlacz LCD,
na którym są widoczne zrozumiałe
wskazówki

Praca bez zakłóceń – jeśli podczas
drukowania w kolorze zabraknie
kolorowego tonera, urządzenie będzie
drukować w trybie czarno-białym

Niskie koszty eksploatacji –
oszczędność pieniędzy dzięki wydajnym
materiałom eksploatacyjnym w
atrakcyjnych

Główne korzyści:

• Doskonały stosunek wartości do ceny
— doskonała uniwersalna laserowa
drukarka dla firmy

• Wysoka jakość przy dużych
prędkościach — doskonałe wyniki
z prędkością do 25 str./min w trybie
czarno-białym, 20 str./min w trybie
kolorowym

• Łatwa integracja z istniejącym
środowiskiem informatycznym — karta
sieciowa, język PCL i oryginalny język
Adobe® PS3 w standardzie

• Bardzo cicha praca — niski poziom
hałasu podczas drukowania, cisza
między sesjami drukowania

• Tak łatwo ją mieć — jest łatwa w
obsłudze i konserwacji oraz bardzo
niezawodna

Bezstresowy kolorowy druk laserowy

Połączenie szybkości, łatwej obsługi i cichej pracy z
doskonałymi wydrukami kolorowymi i czarno-białymi.
Epson AcuLaser C2800 Series to drukarka dla grup
roboczych, która charakteryzuje się niezawodnością
i jakością laserowego druku kolorowego.
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EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozostałe nazwy produktów
i firm użyte w niniejszej publikacji zostały wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia.

408 mm

501 mm

Materiały eksploatacyjne

Zestaw konserwacyjny

C13S053024 - moduł pasa transferu

C13S053025 - moduł utrwalacza

Opcje

C12C802291 - 550 arkuszy, papier
uniwersalny Kaseta

C11C802301 - moduł druku dwustronnego

7012051 - 128 MB dodatkowej pamięci
7012079 - 256 MB dodatkowej pamięci
7012080 - 512 MB dodatkowej pamięci

Konfiguracje modelów
C11CA09001BZ - model podstawowy Epson
AcuLaser C2800N

C11CA09031BX - model podstawowy Epson
AcuLaser C2800DN + moduł druku dwustronnego

C11CA09031BW - model podstawowy Epson
AcuLaser C2800DTN + moduł druku dwustronnego +
kaseta na papier o pojemności 550 arkuszy

Kasety z tonerem o standardowej pojemności

C13S051165 - czarny, 3000 stron*1

C13S051164 - błękitny, 2000 stron*1

C13S051163 - purpurowy, 2000 stron*1

C13S051162 - żółty, 2000 stron*1

Kasety z tonerem o dużej pojemności

C13S051161 - czarny, 8000 stron*1

C13S051160 - błękitny, 6000 stron*1

C13S051159 - purpurowy, 6000 stron*1

C13S051158 - żółty, 6000 stron*1

*1 Powyższe liczby są przybliżone i są oparte na
liczbie arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy
5-procentowym pokryciu w warunkach druku
ciągłego. Używanie przerywane może spowodować
zmniejszenie liczby stron.
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