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PREDSTAVITEV

Epson ITS

Tiskalniki s sistemom posod s črnilom
..Nikoli več vam ne bo treba skrbeti glede cene črnila! Epsonova nova filozofija izpisov zagovarja uporabo cenovno ugodnih barvnih
brizgalnih tiskalnikov namesto laserskih tiskalnikov, tako doma kot v manjših pisarnah..

Ste že spoznali modele tiskalnikov in več
namenskih naprav Epson ITS s sistemom posod
s črnilom? Nov obseg Epsonovih visokozmo
gljivih brizgalnih tiskalnikov združuje cenovno
dostopnost, priročnost, kakovost in zanesljivost
v enem samem neverjetnem paketu. Tiskalniki
Epson s sistemom posod s črnilom se razlikuje
jo od drugih sistemov za ponovno polnjenje. Ti
izjemno varčni tiskalniki imajo popolnoma vgra
jen, visokozmogljiv rezervoar s črnilom, s kate
rim boste tiskali na veliko. Črnilo je priloženo v
priročnih in velikih stekleničkah s šobo, s katere
ne kaplja, ter pokrovčkom za preprosto shran
jevanje neporabljenega črnila. Z vsako stekle
ničko lahko natisnete neverjetno število strani,
pri čemer ne vplivate na izjemno kakovost tiska,
ki je pri Epsonu zdaj že dodobra poznana. Profe
sionalno kakovostno tiskanje jamčijo pristna
Epsonova črnila, ki vedno znova omogočajo
izjemne tiskane izdelke.
Nov obseg Epsonovih enofunkcijskih tiskalnikov
in večnamenskih naprav s sistemom posod s
črnilom je najbolj primeren za majhna podjetja in
domačo uporabo. Tiskalniki imajo (v odvisnosti
od izbire za vas najprimernejšega modela)
priloženo črnilo, ki zadošča za tiskanje do 11.000 (3)
ali 12.000 črno-belih in 6.500 barvnih strani (1), kar
ustreza približno 63 kartušam s črnilom (2).
Poleg modelov tiskalnikov Epson ITS za tiskanje
do velikosti A4 pa se lahko v zadnji polovici leta
pohvalijo tudi s tiskalnikoma za izpis velikih ka
pacitet, ki izpisujeta do formata A3+. Model
L1300 je tiskalnik ITS formata A3+ s štirimi črnili,
ki je namenjen izpisovanju v manjših pisarnah
ali agencijah; namenjen je arhitektom in ob
likovalcem, trgovinam ter izobraževalnim usta

novam. Tiskalniku je priloženih pet stekleničk s
črnilom kapacitete 70 mililitrov. Z vgrajenim
sistemom posod s črnilom lahko L1300 izpiše
do 7100 črno-belih ali 5700 barvnih strani brez
dodatnega polnjenja. Model L1800 pa je na
menjen fotografom, trženjskim agencijam in
drugim manjšim podjetjem, ki potrebujejo
šestbarvni izpis. Prav zaradi tega je treba
poudariti, da je šest stekleničk s črnilom skupne
kapacitete kar 420 mililitrov (6 x 70 mililitrov).
L1800 omogoča izpis 1.500 fotografij velikosti
10 x 15 centimetrov ali 2.600 črno-belih strani
oziroma 4.700 barvnih strani besedila, brez do
datnega polnjenja.
Več informacij o najnovejših tiskalnikih Epson si
lahko ogledate na www.epson.si/ITS. 
(P. R.)

*Za informacije o pogojih testiranj obiščite spletno
stran www.epson.eu/testing.

(1) Dejansko število natisnjenih strani je odvisno od natisnjenih slik in pogojev uporabe. Za več informacij obiščite
spletno stran www.epson.eu/pageyield.
(2) Primerjava je bila narejena na podlagi povprečnega
števila natisnjenih strani desetih najbolj prodajanih črnobelih in barvnih kartuš s črnilom, objavljenih s strani podjetja IDC EMEA, ki je merilo potrošnjo v letu 2012, ter na podlagi
objavljenih podatkov o številu natisnjenih strani, ki jih objavljajo proizvajalci.
(3) 11.000 natisnjenih strani na podlagi dveh priloženih
stekleničk s črnilom. 6.000 natisnjenih strani na podlagi
stekleničke s črnilom T7741, ki je na voljo ločeno v prodaji.
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