
L1300
FIŞĂ TEHNICĂ

Beneficiaţi de tipărire cu costuri minim, la dimensiuni de până la A3+, 
pentru toate tipurile de documente, prin intermediul acestei imprimante 
cu 4 culori şi sistem integrat de recipiente de cerneală.

O imprimantă A3+ compactă cu 4 culori pentru utilizatorii care doresc să facă 
economii, L1300 este construită în jurul sistemului integrat de recipiente de cerneală 
de mare capacitate, care imprimă până la 7.100 de pagini fără să necesite reumplerea1
. Având nevoie de intervenţii minime, L1300 furnizează o tipărire economică şi fără 
probleme pentru materiale publicitare, desene CAD, grafică şi rapoarte, fiind perfectă 
pentru corporaţii, retail şi educaţie.

Tipărire la cost minim
Sistemul integrat de recipiente de cerneală de capacitate foarte mare face din L1300 
imprimanta perfectă pentru utilizare intensă în mediile în care obţinerea celui mai mic 
cost per pagină este foarte importantă. Fiind ideală pentru birouri mici care trebuie să 
producă rapoarte lungi, materiale publicitare sau desene CAD, L1300 este furnizată cu 
cinci recipiente de cerneală, de 70 ml fiecare.

Sporeşte productivitatea
Sistemul integrat de recipiente de cerneală al imprimantei L1300 permit tipărirea fără 
reumplere a până la 7.100 de pagini alb-negru şi 5.700 de pagini color1. Atunci când 
este necesară schimbarea recipientelor, nu este nevoie să vă murdăriţi cu cerneală; 
datorită tehnologiei de completare rapidă cu cerneală, etichetării clare şi duzei fără 
scurgeri, reumplerea imprimantei L1300 este un proces simplu, rapid şi curat.

Rezultate constante
Datorită recipientului de cerneală special, nu este nevoie să vă asumaţi riscurile 
produse de eventualul timp pierdut costisitor sau de imprimările de calitate inferioară 
care pot rezulta în urma utilizării sistemelor de recipiente de cerneală de la terţi. Fiind 
integrat complet în imprimantă, sistemul de alimentare continuă cu cerneală a 
imprimantei L1300 asigură printuri monocrome şi color fără probleme pe materiale cu 
dimensiuni de până la A3+. Imprimanta este oferită cu o garanţie de 12 luni (sau 
30.000 de pagini), ceea ce vă asigură că veţi fi ajutaţi în cazul apariţiei unor probleme.

Tipărire business rapidă
În interiorul L1300 se află tehnologia Epson Micro Piezo şi cerneală Epson originală, 
care furnizează împreună printuri de calitate. Imprimanta beneficiază de viteze de 
imprimare de până la 17 pagini pe minut (ppm) color şi 30 ppm alb-negru2 şi de viteze 
de imprimare ISO de 5,5 ppm color şi 15 ppm alb-negru3.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Raport optim calitate-preţ
Cost per pagină extrem de scăzut
Fără stres
Acoperită de garanţia Epson
Calitate Epson
Recipient de cerneală special, care poate fi 
reumplut
Tipărire A3+
Prima imprimantă A3 ITS Epson cu 4 culori
Simplu de utilizat
Instalare simplă, fără complicaţii



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală la cerere (piezoelectric)
Mărime minimă a picăturilor 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Dye Ink
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI
Configuraţie duze 360 Duze negru, 59 Duze per culoare
Randament Post individual, Grup de lucru

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

15 Pagini/min. Monocrom, 5,5 Pagini/min. Colour

Viteză maximă de imprimare 30 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 17 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie 1
Formate hârtie A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizat, Legal, C6 (plic), 13 x 20 cm, 

DL (plic), No. 10 (plic), C4 (Plic)
Duplex Manual
Capacitate tavă hârtie 100 Coli Standard, 20 Coli fotografice
Prelucrare suporturi Duplex manual
Capacitate tavă hârtie ieşire 40 Coli

GENERAL
Dimensiuni produs 705 x 322 x 215 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 12,2 kg
Sisteme operative compatibile Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Conexiuni USB
Alimentare cu energie 100 V, 110V, 220 V, 240V

ALTE FUNCŢII
Cartele de memorie Nu este cazul

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CD81401

Cod de bare 8715946538785

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Indonezia

Mărime palet 6 Bucăţi

L1300

VOLUM DE LIVRAT

Ink set
Aparat principal
Cablu alimentare
Drivere şi programe utile (CD)
4 recipiente individuale de cerneală de câte 
70 ml fiecare (negru, cyan, galben, 
magenta), plus 1 recipient suplimentar de 
cerneală neagră

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

664

664

664

664

1.  Volumele de imprimare menţionate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării
modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 24712.
Volumele de imprimare menţionate NU se bazează pe standardul
ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare menţionate se bazează pe
recipientele de cerneală de schimb şi pot varia în funcţie de
imaginile pe care le imprimaţi, de tipul de hârtie pe care îl
utilizaţi, de frecvenţa printurilor şi de condiţiile de
mediu, cum ar fi temperatura. Volumul de 7.100 pagini alb
negru se bazează pe 2 recipiente de cerneală neagră
2.  Pentru a afla care sunt condiţiile de testare, vizitaţi
www.epson.eu/testing
3.  Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media
ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex
folosind setările implicite. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.epson.eu/testing

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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