
Epson Stylus Photo 1500W

Ο Epson Stylus Photo 1500W, ιδανικός για ερασιτέχνες 
φωτογράφους που επιθυμούν να εκτυπώνουν σε μέγεθος Α3+, 
προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό ευκολίας και 
κορυφαίων προδιαγραφών για τη δημιουργία γυαλιστερών 
φωτογραφιών υψηλής ποιότητας. Επίσης, είναι κατάλληλος για 
χρήστες μικρών / οικιακών γραφείων που επιθυμούν έναν 
εκτυπωτή πολλαπλών χρήσεων με προηγμένες δυνατότητες 
διασύνδεσης και εξαιρετική ποιότητα φωτογραφιών και 
παρουσιάσεων.

Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν από οποιοδήποτε σημείο στο σπίτι, καθώς 
ο 1500W διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Wi-Fi. Αυτό το 
γεγονός επιτρέπει την εύκολη ασύρματη εκτύπωση από φορητούς και 
επιτραπέζιους υπολογιστές. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν 
ασύρματα από φορητές συσκευές όπως smartphone και υπολογιστές tablet, 
χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή iPrint της Epson1.

Με τον 1500W μπορεί να υλοποιηθεί ευρεία σειρά εκτυπωτικών εργασιών,  
αφού εκτυπώνει σε γυαλιστερό, ματ και απλό χαρτί, φακέλους, χαρτί μεταφοράς 
σιδερότυπου καθώς και CD / DVD. Υποστηρίζει από βασικές φωτογραφίες 
4 × 6 ιντσών (10 × 15 εκ.) έως πανοραμικές εκτυπώσεις και εκτυπώσεις Α3+.

Ο 1500W χρησιμοποιεί το σετ φωτογραφικών μελανών 6 χρωμάτων Claria της 
Epson με βάση το υγρό χρώμα για την παραγωγή ζωντανών φωτογραφιών που 
διαρκούν. Σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης Micro Piezo της Epson με 
μέγεθος σταγονιδίων 1,5 pl, παράγονται εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με 
ανάλυση 5760 × 1440 dpi, τέλειες λεπτομέρειες και ομαλές τονικές 
διαβαθμίσεις.

Ο 1500W είναι εξαιρετικά παραγωγικός καθώς η ταχύτητα εκτύπωσης αγγίζει τα 
45 δευτερόλεπτα ανά εκτύπωση 4 × 6 ιντσών (10 × 15 εκ.) στην προεπιλεγμένη 
φωτογραφική λειτουργία2.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•	 	Εκτυπώστε	από	οποιοδήποτε	σημείο	
στο σπίτι με τη δυνατότητα διασύνδεσης 
μέσω Wi-Fi

•	 	Υποστηρίζει	την	εκτύπωση	από	
smartphone και υπολογιστές tablet μέσω 
της εφαρμογής Epson iPrint1

•	 	Υποστηρίζει	τη	λειτουργία	PictBridge™ 
για άμεσες εκτυπώσεις από 
φωτογραφικές μηχανές και συσκευές 
προβολής φωτογραφιών

•	Συμβατότητα	με	ποικιλία	μέσων
•	 	Το	πρόγραμμα	οδήγησης	υποστηρίζει	τα	

ακόλουθα μεγέθη χαρτιών: φωτογραφίες 
4 × 6 ιντσών (10 × 15 εκ.), postcard A6, 
σελίδες από άλμπουμ 12 × 12 ιντσών 
(30 × 30 εκ.), πανοραμικές εκτυπώσεις, 
εκτυπώσεις Α3+ κ.ά.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΑΝΕΣ ΤΗΣ EPSON.

Εκτυπώστε καταπληκτικές φωτογραφίες υψηλής 
ανάλυσης με ποιότητα καλύτερη από αυτήν του 
φωτογραφικού εργαστηρίου χρησιμοποιώντας  
τη φωτογραφική μελάνη Epson Claria και ευρύ 
φάσμα μέσων της Epson.
•	 	Εκτυπώστε	εκπληκτικές	φωτογραφίες	

επαγγελματικής ποιότητας από ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης

•	 	Εξασφαλίστε	ευρύτερη	γκάμα	χρωμάτων	και	
πιο ομαλές διαβαθμίσεις

•	 	Οι	εκτυπώσεις	στεγνώνουν	γρήγορα,	είναι	
αδιάβροχες και ανθεκτικές στις μουτζούρες 
και το ξεθώριασμα

•	 	Οι	φωτογραφίες	διατηρούνται	έως	και	98	
χρόνια σε κορνίζα ή πάνω από 200 χρόνια 
σε φωτογραφικό άλμπουμ2
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Μέθοδος εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων
Σύστημα μελανών

Εκτυπωτής inkjet 6 χρωμάτων, κεφαλή εκτύπωσης Micro Piezo της Epson
90	ακροφύσια,	για	κάθε	χρώμα	(κυανό,	ανοικτό	κυανό,	πορφυρό,	ανοικτό	πορφυρό, 
κίτρινο και μαύρο)
1,5 pl (ελάχιστο) με προηγμένη τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet)
Φωτογραφική μελάνη Epson Claria

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι και 5760 × 1440 dpi σε κατάλληλα μέσα με χρήση RPM
(Διαχείριση απόδοσης ανάλυσης)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Φωτογραφία Α3+
Φωτογραφία 10 × 15 εκ.

Περίπου	198	δευτ.2
Περίπου 45 δευτ.2

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
USB
Wi-Fi
Άλλο

Hi-Speed	USB	–	συμβατό	με	τις	προδιαγραφές	του	USB	2.0
Ασύρματο	LAN	IEEE	802.11	b	/	g	/	n
PictBridge

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

64	bit,	WEP	–	128	bit,	WPA	–	PSK	(TKIP)	–	συμβατό	με	WPA2,
WPA	–	PSK	(AES)	–	συμβατό	με	WPA2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Χωρητικότητα

Μέγεθος μέσων εκτύπωσης

Περιθώριο εκτύπωσης

Εκτυπώσιμος δίσκος CD / DVD

100 φύλλα απλού χαρτιού A4 (75 γρ. / τ.μ.) 
30 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού Epson Premium Glossy
A3,	A3+,	A4,	Letter,	Legal,	20	×	25	εκ.,	13	×	20	εκ.,	13	×	18	εκ.,	16:9	μεγάλου	μεγέθους, 
10	×	15	εκ.,	9	×	13	εκ.,	A5,	A6,	B4,	B5,	οριζόμενο	από	το	χρήστη,	φάκελοι:	αρ.10,	DL,	C6
0 χιλ. επάνω, αριστερά, δεξιά, κάτω, μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα 
οδήγησης του εκτυπωτή3

8	εκ.,	12	εκ.

ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Σειρά Κουκουβάγια

Έξι μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Μαύρο

T0791

Κυανό

T0792

Πορφυρό

T0793

Κίτρινο

T0794

Ανοικτό κυανό

T0795

Ανοικτό 
πορφυρό
T0796

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατανάλωση ισχύος

Τάση

Περίπου	18	watt	(λειτουργία	εκτύπωσης,	πρότυπο	ISO	/	IEC	24712)
Περίπου	3,5	watt	(λειτουργία	αδράνειας)
Εκτυπωτής	με	σήμανση	ENERGY	STAR
AC	220	–	240	V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows	XP	/	XP	-	x64	/	Vista,	Win	7,	Mac	OS	10.4.11	ή	νεότερο

ΓΕΝΙΚΑ
Διαστάσεις (Π × Β × Υ)
Βάρος
Επίπεδο θορύβου

 
          (χωρίς τις φύσιγγες μελάνης και το καλώδιο τροφοδοσίας)
4,8	B(A)	(με	φωτογραφικό	χαρτί	Premium	Glossy	της	Epson	/	λειτουργία	Photo	RPM)
35	dB(A)	(με	φωτογραφικό	χαρτί	Premium	Glossy	της	Epson	/	λειτουργία	Photo	RPM)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, ηλεκτρονικός οδηγός

ΕΓΓΥΗΣΗ Βασική εγγύηση 1 έτους
Προαιρετική παράταση στα 3 έτη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

1  Υποστηρίζονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά. 
Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες συσκευές, 
επισκεφθείτε	την	ιστοσελίδα	www.epsonconnect.eu

2	 	Για	περισσότερες	πληροφορίες,	επισκεφθείτε	την	ιστοσελίδα	www.epson-europe.com
3  Διαφορετικά, 3 χιλ. επάνω, αριστερά, δεξιά και κάτω

Epson Stylus Photo 1500W

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΩΝ 
ΜΕΛΑΝΗΣ

 T0791
 T0792
 T0793
 T0794
 T0795
 T0796

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Η τεχνολογία inkjet Micro Piezo  
της Epson σάς δίνει εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε ευρεία ποικιλία τύπων 
χαρτιού, παρέχοντάς σας την ευελιξία να 
εκτυπώνετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Για αυτό 
η Epson παράγει ευρεία γκάμα χαρτιών, 
από χαρτί inkjet A4 μέχρι φωτογραφικό 
χαρτί	glossy	σε	διάφορα	μεγέθη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Κωδικός SKU  
Γραμμικός κώδικας  
Διαστάσεις  
συσκευασίας  
Βάρος συσκευασίας   
Ποσότητα στις παλέτες  
Χώρα προέλευσης   

Περιεχόμενα της συσκευασίας
Εκτυπωτής Epson Stylus Photo 1500W, 
6 μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης, CD 
λογισμικού, οδηγός βασικής λειτουργίας, 
οδηγός «Ξεκινήστε Εδώ», έγγραφο εγγύησης, 
καλώδιο τροφοδοσίας

••••••

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


	SKU: C11CB53302
	barcode: 8715946491523
	carton dimensions: 707 × 439 × 318 χιλ.
	carton weight: Περίπου 12,1 κιλά
	pallet quantity: 12
	country o: Ινδονησία
	dimensions: 616 × 322 × 215 χιλ.
	weight: 11,8 κιλά


