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Ένας εξάχρωμος φωτογραφικός εκτυπωτής A4 με ενσωματωμένο 
δοχείο μελανιού που προσφέρει εξαιρετικά οικονομική εκτύπωση 
φωτογραφιών με δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης.

Φωτογραφικός εκτυπωτής με Wi-Fi που εξασφαλίζει χαμηλού κόστους εκτυπώσεις 
εξάχρωμων φωτογραφιών με ποιότητα Epson και συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένο 
δοχείο μελανιού εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας. Με τη δυνατότητα εκτύπωσης από 
τηλέφωνα και tablet, ο L805 επιτρέπει στους φωτογράφους να συνδέονται και να 
εκτυπώνουν τις φωτογραφίες τους με ταχύτητα και ευκολία.

Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες
Ένα ενσωματωμένο σύστημα δοχείου μελανιού παρέχει οικονομικές εκτυπώσεις 
φωτογραφιών. Το δοχείο μελανιού εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας χρησιμοποιεί 
φιαλίδια μελανιού 70 ml και μπορεί να εκτυπώσει έως 1.800 φωτογραφίες υψηλής 
ποιότητα σε μέγεθος 10x15 εκατοστών, για πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα1. Η 
αναπλήρωση με ξεχωριστά δοχεία μελανιού είναι απλή και γρήγορη, χάρη στην 
τεχνολογία γρήγορης αναπλήρωσης μελανιού, τις σαφείς επιγραφές και τα ακροφύσια 
που δεν στάζουν. 

Εύκολη χρήση και αξιοπιστία 
Απευθύνεται κυρίως σε φωτογράφους, φωτογραφικά εργαστήρια, διαφημιστικά 
γραφεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και άλλους χρήστες που επιθυμούν μια λύση 
εκτύπωσης φωτογραφιών εξαιρετικά χαμηλού κόστους με δυνατότητα ασύρματης 
εκτύπωσης και εκτύπωσης σε CD ή DVD. Είναι εύκολο να αυξήσετε την 
παραγωγικότητά σας και να μειώσετε τους χρόνους εκτός λειτουργίας, χάρη στην απλή 
εγκατάσταση και τις αξιόπιστες εκτυπώσεις. Εκτυπώστε μια φωτογραφία 10 x 15 εκ. 
μόνο σε 12 δευτερόλεπτα2. Το αυθεντικό ενσωματωμένο σύστημα δοχείου μελανιού 
συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή ενός έτους ή 3.000 σελίδων για μεγαλύτερη 
σιγουριά.

Ενισχύστε την παραγωγικότητα
Η δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi και το Epson Connect διευκολύνουν την εκτύπωση 
από smartphone και tablet, ενώ η σχεδίαση εξαιρετικά μικρών διαστάσεων είναι 
ιδανική για τους περισσότερους χώρους. Ετοιμαστείτε για γρήγορο στέγνωμα χωρίς 
μουτζούρες και αποτελέσματα με συνεπή ποιότητα χάρη στην τεχνολογία Micro Piezo 
και τα αυθεντικά μελάνια της Epson που προσφέρουν εκτυπώσεις με ασυναγώνιστη 
ανθεκτικότητα, ποιότητα και αξιοπιστία.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φωτογραφίες χαμηλού κόστους
Τα μελάνια μπορούν να εκτυπώσουν έως 
1.800 φωτογραφίες 10x15 εκ.1
Αξιόπιστη ποιότητα Epson
Τεχνολογία Micro Piezo και αυθεντικό μελάνι 
της Epson
Ενισχύστε την παραγωγικότητα
Εκτυπώστε μια φωτογραφία 10x15 εκ. μόνο 
σε 12 δευτερόλεπτα2

Ευκολία χρήσης
Ομαλή και απλή ρύθμιση και συντήρηση
Ευελιξία
Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi και εύκολη 
εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method On-demand inkjet (Piezo electric)
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Dye Ink
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων 90 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 90 Ακροφύσια ανά χρώμα
Απόδοση Μεμονωμένη θέση

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

5,1 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 37 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 38 Σελίδες / λεπτό Colour (plain paper), 12 
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα Light Magenta, Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 
18 cm, 0.672916666667, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης Χειροκίνητο
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 120 Φύλλα Βασικό, 120 Φύλλα μέγιστο, 20 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Borderless print, CD / DVD
Χωρητικότητα του δίσκου 
χαρτιού

50 Φύλλα

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 3,3 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, 1,2 Watt (sleep mode), 

13 Watt (printing)
Διαστάσεις 547 x 289 x 187 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 6 kg
Επίπεδο θορύβου 5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 36 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

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

Περιεχόμενο λογισμικό Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Mobile and Cloud printing 
services

Epson Connect (iPrint, Email Print)

Supply Voltage AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Συνδέσεις USB, WiFi
Τροφοδοσία ρεύματος 100V, 110V, 220V, 240V

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 3.000 Σελίδες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

L805

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Οδηγίες τοποθέτησης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
6 ξεχωριστά δοχεία μελάνης 70 ml 
(Bk,C,Y,M,Lc,LM)
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CE86401

Γραμμωτός κωδικός 8715946603506

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

L805

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Δοχεία μελάνης 6 χρωμάτων 
για L-Series T6736

1.800 photos*

1.800 photos*

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΟ ΧΑΡΤΊ

1.  Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση
την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC 29103. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη
συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος,
όπως η θερμοκρασία
2.  Για να δείτε τις συνθήκες των δοκιμών, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.epson.eu/testing

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

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


