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Szybka drukarka Epson Stylus Office B1100 – to rozwój biznesu 
i możliwości drukowania. Drukarka umożliwia drukowanie w formacie 
A3+ i zapewnia wydruki w wysokiej jakości; to nowy wymiar swobody 
drukowania w biurze.

Dzięki formatowi A3+ możliwe jest elastyczne drukowanie dużych, żywych grafik i dokumentów 
z prędkością do 30 str./min w czerni i bieli i 17 str./min w kolorze*1.

Głowice drukujące Epson Micro Piezo™ i atramenty DURABrite Ultra zapewniają jasną grafikę, 
szczegółowe zdjęcia i gwarantują laserową wyrazistość dokumentów, które wykazują odporność 
na działanie wody, powstawanie smug i używanie zakreślacza. Dzięki profilowi ICC można 
uzyskać dokładne odwzorowywanie kolorów we wszystkich drukowanych materiałach.

Pojemne oddzielne wkłady atramentowe pozwalają na wydrukowanie większej liczby stron 
i zmniejszenie kosztów porównywalne z drukarkami laserowymi*3; wymiana wkładu odbywa 
się rzadziej, a wydruki są tańsze.

EPSON STYLUS
OFFICE B1100

•  Szybka drukarka biznesowa formatu A3+
•  Drukuj wszystko – od tekstu o jakości 

druku laserowego do kolorowych 
prezentacji biznesowych

•  Szybkie drukowanie z prędkością do 
30 str./min w czerni i bieli i 17 str./min 
w kolorze*1

•  Szybkość porównywalna 
z wydrukiem laserowym: 13 str./min. 
monochromatycznie i 5,3 str./min. 
w kolorze (ISO/IEC 24734)*2

•  Wydruki natychmiast wysychają i są 
odporne na działanie wody, tworzenie 
smug i używanie zakreślacza

•  Drukuj więcej stron dzięki pojemnym, 
oddzielnym pojemnym wkładom 
atramentowym

•  Niski koszt jednej strony porównywalny 
do kosztu wydruku na drukarce 
laserowej*3

EPSON STYLUS OFFICE B1100

WKŁADY ATRAMENTOWE

ATRAMENT EPSON DURABRITE ULTRA

Oszczędzaj pieniądze. Dzięki oddzielnym 
wkładom atramentowym Epson DURABrite 
Ultra wymieniasz tylko zużyty kolor.

••T0711H

•T1003
•T1002

•T1004
•••T1006



DANE TECHNICZNE PRODUKTU
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•  Drukarka Epson Stylus Office B1100
• 5 oddzielnych wkładów atramentowych
• Kabel zasilający
• Instrukcja „Zacznij tutaj”
• Dysk CD-ROM z oprogramowaniem
• Karta gwarancyjna

PAPIER

Technologia atramentowa Micro Piezo™ 
firmy Epson zapewnia wspaniałe wydruki 
na różnych rodzajach papierów, co 
pozwala na drukowanie tego, co tylko 
chcesz. Firma Epson produkuje szeroką 
gamę papierów, które mają w tym pomóc 
naszym użytkownikom: od papieru do 
drukarek atramentowych w formacie A4 
do błyszczącego papieru fotograficznego 
w różnych formatach.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH 
WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE 
STOSOWAĆ ORYGINALNE ATRAMENTY 
I PAPIER FIRMY EPSON.

*1 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.epson.pl
*2 Oszacowano zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla drukowania jednostronnego. Pełny raport dostępny na  
 stronie www.epson.pl 
*3 W porównaniu z drukarkami laserowymi w cenie niższej niż 199 EUR (z podatkiem) dostępnymi w Europie Zachodniej. Koszt strony został obliczony na  
 podstawie opublikowanych list producentów i oficjalnych specyfikacji z lutego roku 2009. Koszt za stronę firma Epson oblicza na podstawie zalecanych wkładów  
 atramentowych
*4 W innym przypadku – 3 mm górny, lewy, prawy i dolny

EPSON STYLUS OFFICE B1100

TECHNOLOGIA DRUKU 
Metoda drukowania 
Konfiguracja dysz 
Wielkość kropli 
System atramentu

 
4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 
360 dysze czarne/59 dysz na każdy kolor (błękitny, purpurowy, żółty) 
3 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson 
Atrament Epson DURABrite Ultra

ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU Do 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu 
systemu RPM (Resolution Performance Management)

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA 
Czarny tekst, A4 (maks.) 
kolorowy tekst, A4 (maks.) 
Czarny, A4 (jakość laserowa) 
Kolorowy, A4 (jakość laserowa) 
Zdjęcie domyślne 10x15 cm

 
Maks. 30 str./min*1  
Maks. 17 str./min*1  
13 str./min, (wzór literowy wg ISO/IEC 24734)*2  
5,5 str./min, (wzór literowy wg ISO/IEC 24734)*2  
Ok. 83 sekundy na zdjęcie (bez marginesów)

INTERFEJS 
USB

 
USB wysokiej szybkości – zgodne ze specyfikacją USB 2.0

OBSŁUGA PAPIERU 
Pojemność 

Formaty nośników 

Maksymalny format papieru 
Marginesy wydruków

 
Wejście: 120 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 (64 g/m2), 20 arkuszy (papier 
Premium Glossy Photo Paper) 
A3+, A3, B4, A4, B5, A5, A6, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9 szeroki format, koperty: 
nr 10, DL, C4, C6 
329x483 mm 
Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół zależnie od ustawień w sterowniku drukarki*4

WKŁADY ATRAMENTOWE 
 
Zalecane wkłady atramentowe

5 oddzielnych wkładów atramentowych 
Błękitny Purpurowy Żółty Czarny 
T0711H  T1002  T1003  T1004

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA 
Pobór mocy 
 
 
Napięcie

 
Około 26 W w trybie drukowania 
Około 1,7 W w trybie uśpienia 
Drukarka zatwierdzona w programie ENERGY STAR® 
220-240V, prąd zmienny

SYSTEMY OPERACYJNE Windows 2000/XP/XP-x64/Vista/7, Mac OS 10.3.9 lub nowszy

GWARANCJA 2 lata gwarancji standardowej  
Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności

PARAMETRY OGÓLNE 
Wymiary (SxGxW) wraz z opakowaniem 
kartonowym 
Gramatura 
Wymiary (SxGxW) bez opakowania 
kartonowego 
Gramatura 
Poziom hałasu

 
707x426x318 mm 

15 kg 
616x322x214 mm 

11,8 kg (bez wkładów atramentowych ani przewodu zasilającego) 
4,7B(A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym 
Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM)

PASOWANIE KOLORÓW 
Profile ICC

 
Profile ICM (Windows), Adobe® RGB (Windows i Mac), zgodność z ColorSync2.0 
(Mac)

OPROGRAMOWANIE Epson Easy Photo Print 
Epson Web-To-Page (tylko Windows)

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


