DATOVÝ LIST

L382

Multifunkční tiskárna s inkoustovým tankovým systémem, která nabízí
nenákladný a spolehlivý barevný tisk, kopírování a skenování.
Tiskárna L382 nadchne všechny uživatele, kteří pro domácí použití nebo domácí
kancelář hledají řešení pro kvalitní tisk, skenování a kopírování s mimořádně nízkými
náklady. Systém velkokapacitních inkoustových nádržek dokáže vytisknout tisíce
stránek při mimořádně nízkých nákladech. A používání je hned od začátku snadné, s
rychlou a jednoduchou instalací. Nabízí také možnosti tisku fotografií bez okrajů.
Dejte sbohem inkoustovým kazetám – získejte dostatek inkoustu na dva roky1
Ať už tisknete barevně, nebo černobíle, tiskárna L382 má v sobě zásobu inkoustu na
dva roky a nabízí tak mimořádně nízké náklady na stránku. Je dodávána s dostatkem
inkoustu na tisk neuvěřitelných 13 000 stran černobíle a 6 500 stran barevně², bez
nutnosti vyměňovat zásobník inkoustu. Standardně je v balení dodávána s jednou
sadou inkoustů a dvěma dalšími zásobníky černé navíc.
Snadno a rychle
Tiskárnu L382 rozběhnete během okamžiku. Zvýší vaši produktivitu od samého
začátku, díky rychlé a bezproblémové instalaci. A díky rychlosti tisku 10 str./min3 vás
nezdrží ani čekání na dokumenty.
Tisk v kvalitě Epson
S tiskárnou L382 si můžete užívat spolehlivý tisk s nízkými náklady a bez nepořádku.
Všechny prvky pracují ve vzájemném souladu, od plně vestavěné speciální inkoustové
nádržky po originální lahvičky s inkoustem Epson. Díky tryskám bez kapání, jasnému
značení a technologii rychlého doplňování inkoustu je naplnění inkoustové nádržky
snadné a bezproblémové. Můžete se spolehnout na vysokou a konzistentní kvalitu
tisku, protože tiskárna L382 využívá technologii Micro Piezo od společnosti Epson.
Navíc můžete využít také skener s rozlišením 1 200 dpi a kvalitní tisk fotografií bez
okrajů. Další jistotu spolehlivého provozu tiskárny vám také dodá výrobcem
poskytovaná jednoletá záruka nebo záruka na tisk 30 000 stran. Nabízí opravdu
všechno, co potřebujete.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Tisk, skenování a kopírování s
mimořádně nízkými náklady
Inkoustový tankový systém s ultra vysokou
kapacitou
Dostatek inkoustu na dva roky1
13 000 stran černobíle a 6 500 stran
barevně²
Náhradní inkousty v balení
V balení je jedna standardní sada inkoustů a
dvě další lahvičky černého inkoustu navíc
Kvalitní a spolehlivé výsledky
Technologie Micro Piezo a originální inkoust
Epson
Bez starostí
Záruka společnosti Epson – 12 měsíců nebo
30 000 stran

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

L382

TECHNOLOGIE
Metoda tisku

Inkoustová tiskárna na vyžádání (piezoelektrická)

Min. velikost kapky

3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu

Inkoustová technologie

Dye Ink

Tiskové rozlišení

5.760 x 1.440 dpi

Konfigurace trysek

180 trysky černá, 59 Trysek pro každou barvu

Application

Samostatné pracoviště, Pracovní skupina

Multifunkce

Tisk, skenů, kopií

TISK
Rychlost tisku ISO/IEC 24734

10 Str./min Černobíle, 5 Str./min Colour

Max. rychlost tisku

15 Str./min Colour (obyčejný papír), 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 69 s na fotografii 10 x

OBSAH DODÁVKY
software (CD)
Návod k instalaci
napájecí kabel
Hlavní zařízení
Záruční dokument
4 samostatné 70ml lahvičky s inkoustem
(černá, azurová, žlutá a purpurová) a 2
náhradní lahvičky s černým inkoustem

15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)
Barvy

Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ
INKOUSTU

SKENŮ
Skenovací rozlišení

600 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)

Typ skeneru

Contact image sensor (CIS)

Rychlost jednostranného

300 dpi 2,4 ms/řádek; 600 dpi 7,2 ms/řádek

664
664

skenování (A4 černobíle)

664

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Počet zásobníků papíru

1

Formáty papíru

C6 (obálka), B5, A6, A5, A4, Legal, Vlastní, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (obálka), DL

664

(obálka), 16 : 9
Duplexní tisk

Manuální

Kapacita zásobníku papíru

100 Listy Standardní, 100 Listy max., 20 Fotografické listy

Zpracování médií

Tisk bez okrajů

INK BOTTLE YIELD DATA

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie

13 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 3,8 W Připraveno, 0,3
W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified

Rozměry výrobku

482 x 300 x 145 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku

4,4 kg

Max. hladina hluku

5,2 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 38 dB (A) s
papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM

kompatibilní operační systémy Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later,
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows
8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64,
Verze XP Professional x64
Obsažený software

Epson Scan

Colour

Black

OSTATNÍ
Záruka

12 měsíců u dodavatele, 30.000 Strany
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

C11CF43402

Čárový kód

8715946621678

Země původu

Filipíny

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

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

Součástí
dodávky

13.000 str.*

6.500 str.*

Výměna

4.500 str.*

7.500 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách
www.epson.eu/pageyield

1. Množství inkoustu na 2 roky vychází z průměrného
měsíčního objemu tisku uživatele (IDC WW Page Volume
Program, 2015).
2. Uvedená výtěžnost je stanovena dle originální metodiky
společnosti Epson na základě tiskové simulace testovacích
vzorů dle normy ISO/IEC 24712 s náhradními sadami inkoustu.
Uvedená výtěžnost NENÍ stanovena dle normy ISO/IEC 24711.
Výtěžnost platí pro náhradní lahvičky s inkoustem a může se
lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech, typu
použitého papíru, frekvenci tisku a podmínkách provozního
prostředí, jako je například okolní teplota. Při prvotním
nastavení tiskárny může být využito určité množství inkoustu
k naplnění trysek tiskové hlavy, takže výtěžnost zaváděcí
sady inkoustů může být nižší.
3. Průměrná hodnota ESAT v testu kancelářských zařízení
při standardním jednostranném černobílém tisku, stanovená
v souladu s normou ISO/IEC24734.

