Epson Stylus Photo 1500W

KARTA PRODUKTU

5760
dpi

Resolution

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Drukarka Epson Stylus Photo 1500W powstała z myślą
o entuzjastach fotografii, którzy drukują zdjęcia w formacie A3+.
Doskonale łączy komfort pracy i zaawansowane możliwości,
dzięki którym można uzyskać zdjęcia w wysokiej jakości.
Urządzenie świetnie sprawdzi się także w małych biurach
i biurach domowych, w których użytkownicy potrzebują
wielofunkcyjnej drukarki z zaawansowaną łącznością oraz
najwyższej jakości drukowanych zdjęć i dokumentów.
Dzięki łączności Wi-Fi drukarka Epson Stylus Photo 1500W umożliwia drukowanie
z dowolnego miejsca w domu. Pozwala to na wygodne, bezprzewodowe
drukowanie z laptopów i komputerów stacjonarnych. Użytkownicy mogą też
drukować bezprzewodowo z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety,
wykorzystując darmową aplikację iPrint firmy Epson1.
Drukowanie na papierze błyszczącym, matowym i zwykłym oraz na kopertach,
prasowankach, a także płytach CD i DVD pozwoli realizować na drukarce 1500W
różnorodne projekty. Zdjęcia można drukować w formacie od 10 × 15 cm
(4 × 6 cali) aż do formatu A3+.
W modelu 1500W zastosowano 6-kolorowy zestaw fotograficznych atramentów
Epson Claria, które gwarantują wysoką jakość wydruków. Głowica drukująca
Micro Piezo firmy Epson pozwala uzyskać wielkość kropli wynoszącą 1,5 pl, co
zapewnia szczegółowe wydruki w rozdzielczości 5760 × 1440 dpi o wysokiej
jakości i płynnej gradacji tonów.
Drukowanie zdjęcia w formacie 10 × 15 cm (4 × 6 cali) w standardowym trybie
fotograficznym2 trwa tylko 45 sekund, co sprawia, że drukarka 1500W jest
wyjątkowo wydajna.

•D
 rukowanie z każdego miejsca w domu
dzięki łączności Wi-Fi
•D
 rukowanie ze smartfonów i tabletów
dzięki aplikacji Epson iPrint1
•S
 tandard PictBridge™ umożliwia
bezpośrednie drukowanie z aparatów
cyfrowych i urządzeń do przeglądania zdjęć
• Współpraca z wieloma rodzajami nośników
 terownik obsługuje następujące
•S
rozmiary nośników: zdjęcia 10 × 15 cm
(4 × 6 cali), pocztówki A6, strony do
albumów 30 × 30 cm (12 × 12 cali),
wydruki panoramiczne i format A3+
oraz inne

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH
WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE
STOSOWAĆ ORYGINALNE
ATRAMENTY EPSON.
Drukuj wspaniałe zdjęcia w wysokiej rozdzielczości
i w jakości lepszej niż ze studia fotograficznego
dzięki atramentom fotograficznym Epson Claria
i szerokiemu wachlarzowi fotograficznych
nośników firmy Epson.
• Drukuj profesjonalnej jakości zdjęcia
z aparatów cyfrowych o wysokiej
rozdzielczości
• Szersza gama kolorów i płynniejsza gradacja
• Szybkoschnące wydruki odporne na działanie
wody, rozmazywanie i blaknięcie
• Zdjęcia przetrwają ponad 200 lat w albumie
fotograficznym i nawet 98 lat w ramce
na zdjęcia2

Epson Stylus Photo 1500W
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
TECHNOLOGIA
DRUKOWANIA
Metoda drukowania
Konfiguracja dysz
Wielkość kropli
System atramentu
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW
ATRAMENTOWYCH

6-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo
90 dysz na każdy kolor (Błękitny, Jasny błękitny, Purpurowy, Jasny purpurowy, Żółty, Czarny)
1,5 pl (min.), zaawansowana technologia kropli o zmiennej wielkości Epson
Wkład atramentowy Epson Claria Photographic
Rozdzielczość maks. 5760 × 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy
użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA
Zdjęcie A3+
Zdjęcie 10 × 15 cm

Ok. 198 s2
Ok. 45 s2

INTERFEJS
USB
Wi-Fi
Inne

High-Speed USB, zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11 b / g / n
PictBridge

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
BEZPRZEWODOWEJ

64-bitowe, WEP – 128-bitowe, WPA-PSK (TKIP) – zgodne z WPA2,
WPA-PSK (AES) – zgodne z WPA2

OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność
Formaty nośników
Margines drukowania
Drukowanie na płytach
CD/DVD

100 arkuszy zwykłego papieru A4 (75 g/m2)
30 arkuszy błyszczącego papieru fotograficznego Epson Premium Glossy Photo Paper
A3, A3+, A4, Letter, Legal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, szeroki format 16:9,
10 × 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B4, B5, zdefiniowany przez użytkownika, koperty: nr 10, DL, C6
0 mm góra, strona lewa, prawa i dół zależnie od ustawień w sterowniku drukarki3

Technologia Epson Micro Piezo zapewnia
doskonałe wydruki na różnych rodzajach
papierów, co pozwala na wydrukowanie
czegokolwiek zapragniesz. W tym celu
Epson oferuje szeroką gamę papierów:
od papieru do drukarek atramentowych
w formacie A4 po błyszczący papier
fotograficzny w różnych formatach.

8 cm, 12 cm
Sześć pojedynczych wkładów atramentowych

Seria Sowa

Czarny
T0791

Błękitny
T0792

Purpurowy
T0793

Żółty
T0794

Jasny błękitny
T0795

Napięcie

Około 18 W (tryb drukowania, wzorzec normy ISO/IEC 24712)
Około 3,5 W (tryb uśpienia)
Drukarka posiada certyfikat ENERGY STAR
220–240 V, prąd zmienny

SYSTEM OPERACYJNY

Windows XP / XP-x64 / Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 lub nowszy

PARAMETRY OGÓLNE
Wymiary (S×G×W)
Waga
Poziom hałasu

T0791
T0792
T0793
T0794
T0795
T0796

ZALECANY PAPIER

WKŁADY ATRAMENTOWE

SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNA
Zużycie energii

••
••
••

Jasny
purpurowy
T0796

616 × 322 × 215 mm
11,8
   kg
   (bez wkładów atramentowych i przewodu zasilającego)
4,8 B(A) (papier fotograficzny Epson Premium Glossy/tryb Photo RPM)
35 dB(A) (papier fotograficzny Epson Premium Glossy/tryb Photo RPM)

OPROGRAMOWANIE

Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, Przewodnik online

GWARANCJA

1 rok gwarancji standardowej
Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności

1	Obsługa następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski. Wymaga
bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej informacji o produkcie i obsługiwanych urządzeniach na stronie
www.epsonconnect.eu
2	Więcej informacji na stronie www.epson-europe.com
3	W innym przypadku – 3 mm: górny, lewy, prawy i dolny

OPAKOWANIE
Kod SKU
Kod kreskowy
Wymiary pudełka
Waga kartonu
Ilość na palecie
Kraj pochodzenia

C11CB53302
8715946491523
707 × 439 × 318 mm
Około 12,1 kg
12
Indonezja
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Zawartość opakowania
Drukarka Epson Stylus Photo 1500W,
6 pojedynczych wkładów atramentowych,
płyta CD z oprogramowaniem, podstawowa
instrukcja obsługi, instrukcja „Zacznij tutaj”,
karta gwarancyjna, przewód zasilający

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

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

