
L805
FIŞĂ TEHNICĂ

O imprimantă foto A4 cu 6 culori, cu sistem integrat de recipiente de 
cerneală, care furnizează fotografii la un preţ extrem de redus şi 
conectivitate wireless.

Imprimantă foto cu Wi-Fi, care oferă o soluţie de imprimare foto cu 6 culori, la un cost 
redus şi calitate Epson, oferind în acelaşi timp avantajul unui rezervor de cerneală 
integrat de capacitate foarte mare. Capabilă să imprime de pe telefoane sau tablete, 
L805 le permite fotografilor să se conecteze cu uşurinţă şi să-şi printeze fotografiile.

Spune adio cartuşelor de cerneală
Un sistem integrat de recipiente de cerneală oferă o soluţie de imprimare foto 
economică. Rezervorul de cerneală de capacitate foarte mare, care foloseşte 
recipiente de cerneală de 70ml, are capacitatea de a printa până la 1.800 de fotografii 
de 10x15cm, de calitate, la un preţ extrem de mic pe pagină1. Reumplerea cu ajutorul 
recipientelor de cerneală individuale se face rapid şi uşor, datorită tehnologiei de 
completare rapidă cu cerneală, recipientelor cu etichete clare şi duzelor fără scurgeri. 

Uşor de utilizat şi fiabilă
Destinate în primul rând fotografilor, laboratoarelor foto, agenţiilor de publicitate, 
organizaţiilor educaţionale şi altor utilizatori care doresc o soluţie de imprimare la un 
preţ extrem de redus pe pagină, pentru printare foto wireless şi imprimare pe CD-uri 
sau DVD-uri. Este simplu să creşteţi productivitatea şi să reduceţi timpul de aşteptare 
cu o configurare fără probleme şi o imprimare fiabilă. Printaţi o fotografie 10 x 15cm în 
doar 12 secunde2, în timp ce sistemul integrat de recipiente de cerneală original, 
garantat de producător pentru un an sau 3.000 de pagini vă oferă siguranţă.

Măriţi productivitatea
Conectivitatea Wi-Fi şi Epson Connect fac ca imprimarea de pe telefoane inteligente şi 
tablete să fie facilă, în timp ce designul compact, care economiseşte spaţiul, face ca 
imprimanta să fie excelent adaptată celor mai multe spaţii. Aşteptaţi-vă la rezultate 
care se usucă rapid, nu prezintă pete şi au o calitate constantă datorită tehnologiei 
Epson Micro Piezo şi cernelei originale Epson, care oferă printuri de o durabilitate, 
calitate şi fiabilitate de neegalat.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Fotografii la un cost extrem de scăzut
Cerneala inclusă este suficientă pentru a 
printa 1.800 de fotografii de 10x15cm de 
calitate1

Calitate Epson, rezultate fiabile
Tehnologie Micro Piezo şi cerneală Epson 
originală
Măriţi productivitatea
Imprimaţi o fotografie de 10x15cm în doar 
12 secunde2

Simplu de utilizat
Fără probleme, datorită configurării şi 
întreţinerii simple
Flexibilă
Conectivitate Wi-Fi şi imprimare simplă de 
pe dispozitive mobile



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală la cerere (piezoelectric)
Mărime minimă a picăturilor 1,5 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Dye Ink
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI
Configuraţie duze 90 Duze negru, 90 Duze per culoare
Randament Post individual, Foto

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

5,1 Pagini/min. Monocrom, 5 Pagini/min. Colour

Viteză maximă de imprimare 37 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 38 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 12 Secunde per 
fotografie de 10 x 15 cm (Hârtie fotografică lucioasă Epson premium)

Culori Negru, Cyan, Cyan deschis, Galben, Magenta, Magenta deschis
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie 1
Formate hârtie 16:9, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, Legal, Letter, No. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), B5, A6, 

A5, A4
Duplex Manual
Capacitate tavă hârtie 120 Coli Standard, 120 Coli maxim, 20 Coli fotografice
Prelucrare suporturi Alimentare automată cu documente, Imprimare fără chenar, CD / DVD
Capacitate tavă hârtie ieşire 50 Coli

GENERAL
Consum de energie 3,3 Waţi Ready, 0,3 Waţi (opriţi), ENERGY STAR® qualified, 1,2 Waţi (mod repaus), 13 Waţi 

(imprimare)
Dimensiuni produs 547 x 289 x 187 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 6 kg
Nivel sonor 5,1 B (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM - 36 dB (A) cu 

hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM
Sisteme operative compatibile Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP 

Professional x64 Edition
Software încorporat Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Servicii de imprimare Cloud şi 
mobilă

Epson Connect (iPrint, Email Print)

Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Conexiuni USB, WiFi
Alimentare cu energie 100 V, 110V, 220 V, 240V

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service, 3.000 Pagini

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

L805

VOLUM DE LIVRAT

Ghid introductiv
Cablu alimentare
6 recipiente individuale de cerneală de câte 
70 ml fiecare (negru, cyan, galben, 
magenta, cyan deschis, magenta deschis)
Drivere şi programe utile (CD)
Aparat principal



INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CE86401

Cod de bare 8715946603506

Ţară de origine Filipine

L805

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

1.  Volumele de imprimare menţionate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării
modelelor de testare prevăzute de standardul ISO/IEC 29103.
Volumele de imprimare menţionate NU se bazează pe standardul
ISO/IEC 29102. Volumele de imprimare menţionate pot varia în
funcţie de imaginile imprimate, de tipul de hârtie utilizat,
de frecvenţa imprimărilor şi de condiţii de mediu cum ar fi
temperatura
2.  Pentru a afla care sunt condiţiile de testare, 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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