
L805
KARTA PRODUKTU

6-kolorowa drukarka fotograficzna A4 Epson z wbudowanym 
pojemnikiem na atrament umożliwia drukowanie zdjęć za 
pośrednictwem Wi-Fi przy zachowaniu bardzo niskich kosztów.

Drukarka fotograficzna z możliwością podłączenia do sieci Wi-Fi pozwala wygodnie 
drukować zdjęcia przy użyciu 6 atramentów, w jakości Epson, przy niskich kosztach za 
sprawą wbudowanego pojemnika na atrament o wyjątkowo dużej pojemności. Dzięki 
łączności z telefonami i tabletami, drukarka L805 znacznie ułatwia fotografom 
przesyłanie zdjęć do wydruku.

Nigdy więcej kartridży!
Zintegrowany system stałego zasilania w atrament gwarantuje niski koszt drukowania 
zdjęć. Pojemnik na atrament o bardzo dużej pojemności, wykorzystujący 70 ml butelki 
z atramentem, pozwala wydrukować 1800 wysokiej jakości zdjęć w formacie 10 x 15 
cm przy wyjątkowo niskim koszcie1. Uzupełnianie pojemnika za pomocą pojedynczych 
butelek z atramentem jest szybkie i proste dzięki wykorzystywanej technologii 
szybkiego uzupełniania atramentu, dobrze oznakowanym butelkom oraz 
zabezpieczeniom przed kapaniem. 

Łatwość używania i niezawodność
Drukarkę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o fotografach, studiach 
fotograficznych, agencjach reklamowych, placówkach edukacyjnych oraz innych 
użytkownikach, którzy potrzebują urządzenia umożliwiającego bezprzewodowe 
drukowanie zdjęć przy niskim koszcie oraz drukowanie na płytach CD i DVD. Dzięki 
bezproblemowej konfiguracji i niezawodnemu drukowaniu bardzo łatwo można 
zwiększyć wydajność i skrócić przestoje. Wydruk zdjęcia w formacie 10 x 15 cm 
zajmuje zaledwie 12 sekund2, a wbudowany system stałego zasilania w atrament z 
gwarancją producenta na rok lub 3000 wydrukowanych strona sprawia, że nie trzeba 
się martwić o serwis.

Zwiększona wydajność
Łączność Wi-Fi i Epson Connect ułatwiają drukowanie ze smartfonów i tabletów, a 
kompaktowa obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce sprawia, że urządzenie 
idealnie nadaje się do każdego biura. Głowica drukująca Micro Piezo oraz oryginalny 
atrament Epson zapewniają niezawodne, szybkoschnące, odporne na powstawanie 
smug zdjęcia o niezrównanej jakości i trwałości.

KLUCZOWE CECHY

Wyjątkowo niski koszt zdjęć
Zapas atramentu pozwala wydrukować do 
1800 doskonałych zdjęć (10 x 15 cm)1
Niezawodny druk w jakości Epson
Technologia Micro Piezo i oryginalny 
atrament firmy Epson
Zwiększona wydajność
Wydruk zdjęcia 10 × 15 cm w zaledwie 12 
sekund2

Łatwość obsługi
Bezproblemowe przygotowanie do pracy i 
konserwacja
Wszechstronność
Łączność Wi-Fi i łatwe drukowanie z 
urządzeń mobilnych



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 1,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Dye Ink
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI
Konfiguracja dysz 90 dysz czarnych, 90 dysz na kolor
Wydajność Jedno stanowisko, Zdjęcia

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 247345,1 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 38 Str./min. Colour (papier zwykły), 12 sekund(y) 

na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory Czarny, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, Magenta, Jasna magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru 16:9, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, Legal, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 

B5, A6, A5, A4
Dwustronne Ręczna obsługa
Pojemność podajnika papieru 120 Arkusze W standardzie, 120 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczny podajnik dokumentów, Drukowanie bez marginesów, CD / DVD

Pojemność podajnika papieru 50 Arkusze

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 3,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, 1,2 W (tryb uśpienia), 13 W 

(drukowanie)
Wymiary produktu 547 x 289 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 6 kg
Poziom hałasu 5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć 

RPM - 36 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie 
zdjęć RPM

Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 
Wersja XP Professional x64

Załączone oprogramowanie Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Usługi drukowania mobilnego i 
w chmurze

Epson Connect (iPrint, Email Print)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Przyłącza USB, WiFi
Zasilanie 100 V, 110V, 220 V, 240V

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 3.000 Strony

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

L805

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Instrukcja montażu
Kabel zasilający
6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem 
(czarny, błękitny, żółty, purpurowy, jasny 
błękitny, jasny purpurowy)
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Urządzenie podstawowe



INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CE86401

Kod kreskowy 8715946603506

Kraj pochodzenia Filipiny

L805

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

1.  Podana wydajność została ustalona za pomocą
oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji
druku wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 29103.
Podana wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 29102.
Może się ona różnić w zależności od drukowanych obrazów,
rodzaju używanego papieru, częstotliwości drukowania oraz
warunków pracy, np. temperatury
2.  Informacje na temat warunków testowych można znaleźć
pod adresem www.epson.eu/testing

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 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


