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Šestibarevná fototiskárna formátu A4 s integrovanou inkoustovou 
nádržkou, mimořádně nízkými náklady na tisk fotografií a bezdrátovým 
připojením.

Seznamte se s fototiskárnou s připojením Wi-Fi, nízkými náklady, kvalitním 
fotografickým tiskem pomocí 6 barev a praktickou integrovanou inkoustovou nádržkou 
s mimořádně vysokou kapacitou. Model L805 dokáže tisknout z telefonů a tabletů a 
umožňuje fotografům snadné připojení a tisk pořízených fotografií.

Dejte sbohem inkoustovým kazetám
Integrovaný systém inkoustových nádržek zajišťuje cenově výhodné výtisky fotografií. 
Inkoustová nádržka s mimořádně vysokou kapacitou využívá 70ml lahvičky s 
inkoustem a umožňuje vytisknout až 1 800 kvalitních fotografií ve formátu 10 × 15 cm 
se skutečně nízkými náklady na stránku1. Doplňování pomocí samostatných lahviček s 
inkoustem je otázkou okamžiku díky technologii rychlého doplňování, přehlednému 
značení lahviček a tryskám bez kapání. 

Snadné použití a spolehlivost 
Je určena především fotografům, fotolaboratořím, reklamním agenturám, vzdělávacím 
institucím a dalším uživatelům požadujícím řešení pro bezdrátový tisk fotografií a 
potisk disků CD a DVD s velmi nízkými náklady. Díky snadnému nastavení a 
spolehlivému provozu můžete snadno zvýšit produktivitu a zkrátit prostoje. Fotografii 
ve formátu 10 × 15 cm můžete vytisknout již za 12 sekund2. Originální integrovaný 
systém inkoustových nádržek se zárukou od výrobce na jeden rok nebo 3 000 stránek 
vás zbaví jakýchkoliv obav.

Zvýšení produktivity
Připojení pomocí rozhraní Wi-Fi a technologie Epson Connect usnadňují tisk z 
chytrých telefonů a tabletů. Kompaktní provedení zajišťující úsporu místa je vhodné 
pro umístění prakticky kamkoli. Technologie Epson Micro Piezo a originální inkousty 
Epson zajišťují rychlé schnutí, stálou kvalitu a brání rozmazání, takže jsou výsledné 
výtisky nesrovnatelně odolné, kvalitní a spolehlivé.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Mimořádně levný tisk fotografií
Dodávaný inkoust umožňuje vytisknout až 1 
800 fotografií 10 × 15 cm1

Vysoká kvalita a spolehlivost
Technologie Micro Piezo a originální inkoust 
Epson
Zvýšení produktivity
Tisk fotografie ve formátu 10 × 15 cm trvá 
pouhých 12 sekund2

Snadné použití
Bezproblémové a jednoduché nastavení a 
údržba
Flexibilita
Připojení přes rozhraní Wi-Fi a snadný 
mobilní tisk



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Inkoustová tiskárna na vyžádání (piezoelektrická)
Min. velikost kapky 1,5 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie Dye Ink
Tiskové rozlišení 5.760 x 1.440 dpi
Konfigurace trysek 90 trysky černá, 90 Trysek pro každou barvu
Kategorie Samostatné pracoviště

TISK
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 5,1 Str./min Černobíle, 5 Str./min Barva
Max. rychlost tisku 37 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 38 Str./min Barva (obyčejný papír), 12 s na fotografii 10 x 

15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)
Barvy Světle purpurová, Purpurová, Žlutá, Světle azurová, Azurová, Černá
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Počet zásobníků papíru 1
Formáty papíru A4, A5, A6, B5, C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 0.6729166666666666, Právní záležitosti
Duplexní tisk Manuální
Kapacita zásobníku papíru 120 Listy Standardní, 120 Listy max., 20 Fotografické listy
Zpracování médií Automatický podavač dokumentů, Tisk bez okrajů, CD / DVD
Kapacita výstupního zásobníku 50 Listy

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 3,3 W Připraveno, 0,3 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified, 1,2 W (úsporný režim), 13 W (tisk)
Rozměry výrobku 547 x 289 x 187 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 6 kg
Max. hladina hluku 5,1 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 36 dB (A) s 

papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
Kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 

Verze XP Professional x64
Obsažený software Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Napájení AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Rozhraní USB, Wi-Fi
Napájení 100 V, 110 V, 220 V, 240 V

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců U dodavatele, 3.000 Strany

Optional warranty extension available

L805

OBSAH DODÁVKY

Návod k instalaci
Napájecí kabel
6 samostatných 70ml lahviček s inkoustem 
(černá, azurová, žlutá, purpurová, světle 
azurová, světle purpurová)
Ovladače a pomocné programy (CD)
Hlavní zařízení

1. ) Uvedené výtěžnosti byly stanoveny dle originální
metodiky společnosti Epson na základě tiskové simulace
testovacích vzorů dle normy ISO/IEC 29103. Uvedené
výtěžnosti NEVYCHÁZEJÍ z normy ISO/IEC 29102. Uvedené
výtěžnosti se mohou lišit v závislosti na tištěných
obrazových materiálech, typu použitého papíru, četnosti
tisku a podmínkám provozního prostředí, jako je například
teplota. 2) Podmínky testu jsou uvedeny na webových
stránkách www.epson.eu/testing.



LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CE86401

Čárový kód 8715946603506

Země původu Filipíny

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

Lahvičky se šestibarevným 
inkoustem pro zařízení řady L 

T6736

1.800 photos*

1.800 photos*

* Výtěžnost barevných stránek / náklady na tisk jedné stránky 
zahrnují 5barevný kombinovaný tisk v azurové, purpurové, 
žluté, světlé azurové a světlé purpurové barvě. Výtěžnost 
černých stránek / náklady na tisk jedné stránky představují 
odhadovanou doplňkovou výtěžnost. Uvedená výtěžnost je 
kalkulována za použití originální metodiky společnosti Epson 
na základě norem ISO/IEC FDIS29102 při nepřetržitém tisku 
testovacích vzorů dle normy ISO/IEC FDIS29103. Výtěžnost / 
náklady na tisk jedné stránky se mohou výrazně lišit v 
závislosti na tištěných obrazových materiálech, nastavení 
tisku, typu papíru, frekvenci používání, vlhkosti a teplotě.

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ 
INKOUSTU

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

DOPORUČENÝ PAPÍR

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


