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Nový standard v barevném a černobílém tisku
ve velikosti A2+/17"
Objevte vysokou kvalitu tisku se systémem 8
barevných inkoustů Epson UltraChrome™ K3
s technologií Vivid Magenta. Oživte své fotografie,
umělecké fotografie i zkušební tisk pomocí
vynikající reprodukce, stálosti a konzistence.

Vytvářejte tisky nejvyšší kvality
a spolehlivosti pomocí nejnovějších
technologií Epson a vylepšeného
zpracování obrazu. Díky inkoustům
Epson UltraChrome K3 s technologií
Vivid Magenta a třem černým inkoustům
získáte opakovaně reprodukovatelné,
realistické, trvanlivé výsledky.
Nastavte nové standardy různých médií,
a to s vylepšenými tónovými přechody,
téměř bez efektu metamerie a
s minimálními rozdíly v lesku. Vylepšete
produktivitu pomocí vyšší rychlosti, nových
ovladačů a jednoduchého ovládání.
Ideální pro fotografie, umělecký
a zkušební tisk – získejte výsledky
v nátiskové kvalitě pro náročné použití.
Výjimečný barevný i černobílý tisk –
vynikající kvalita obrazu, stálost barev
a dokonalé tónové přechody.
Další krok k hladkým, přirozeným
barvám – díky inkoustům Epson
UltraChrome K3 s technologií
Vivid Magenta.

Úžasné výsledky – díky vylepšené
technologii zpracování obrazu. Rozšířené
možnosti odstínů červené a modré.
Trvanlivé a realistické výsledky –
výjimečná stálost na světle zaručuje
konzistentní a opakovaně
reprodukovatelné výsledky.
Možnost použití různých médií –
vyberte si ze široké nabídky matných,
lesklých a uměleckých povrchových
úprav.
Vylepšená produktivita – velká rychlost
tisku a vysokokapacitní zásobníky
inkoustu vhodné pro tisk přes noc.
Snadné ovládání – pomocí nových
ovladačů lze nastavení přizpůsobit,
sdílet a uložit.

Hlavní přednosti:
• tiskárna nejvyšší kvality s 8 barvami
a velikostí A2+/17"
• inkoust Epson UltraChrome K3
s technologií Vivid Magenta
• ideální tiskárna pro tisk fotografií,
uměleckých i zkušebních tisků
• široký výběr médií zaručuje
všestrannost
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Epson Stylus Pro 4880
Velikost
Technologie tisku

Systém inkoust

Rozliení
Rychlost
Ovlada
Rozhraní
Rozmry role
Manipulace spapírem
Média v roli
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A2+
Technologie Epson Micro Piezo™ umoující promnlivou velikost kapiek inkoustu
Technologie Epson s promnlivou velikostí kapiek a technologie Epson Ultra Micro Dot™ produkující kapiky
velikosti 3,5 pl
Konﬁgurace tiskové hlavy: 180 trysek x 8 barev
9 barevnch pigmentovch inkoust (azurov, iv purpurov, lut, svtle azurov, iv svtle purpurov,
tmav ed, svtle ed, fotograﬁcká er, matn ern) s obvodem CSIC s 8 zásuvkami (jedna zásuvka pro vymniteln
matn ern inkoust a fotograﬁck ern inkoust)
Adaptéry inkoustovch kazet nutné pro vmnu matné erné kazety a fotograﬁcké erné kazety se dodávají
s jednotkou
Technologie Epson s promnlivou velikostí kapiek umouje obousmrné rozliení a 2 880 x 1 440 dpi
A 12,8 m /h (A2 / bn papír / reim Koncept)
Microsoft® Windows 2000,XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x
Standardní: USB 2.0 (kompatibilní s verzí 1.1), Ethernet 10 / 100 Mb
Prmr jádra 5 nebo 7,5cm. Max. vnjí prmr  150 mm
Jednotlivé role (1 role < 150 mm / vnjí prmr)
íka média 203,2 – 431,8mm
Minimální délka média 279 mm
Tlouka média 0,08 – 0,50mm
Vysokokapacitní zásobník papíru s automatickm podáváním list (a 250 list bného papíru)
Podava médií s runím vkládáním do 1,5 mm
íka média A4/LTR – A2/C, (210 – 431,8 mm)
Délka média 279 – 610 mm
Tlouka média 0,08 – 1,50mm

Okraje tisku
Média v roli

Média – jednotlivé listy

K dispozici jsou 4 reimy; reim 1: 3 mm na vech okrajích (horní, lev, prav, spodní);
reim 2: 15 mm (horní a spodní), 3 mm (lev a prav);
reim 3: 15 mm (horní, lev, prav, spodní);
reim 4: 25 mm (horní a spodní), 3 mm (lev a prav)
K dispozici jsou 2 reimy; reim 1: 3 mm (horní, lev, prav, spodní);
reim 2: 3 mm (horní, lev a prav), 14 mm (spodní)

Tisk a k okrajm / bezokrajov tisk
Role / listy

Inkoustové kazety

Tisk a k okrajm i plné pokrytí* se pouívá pro následující íky média: 8"*,10", 12",
14", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm
Horní a dolní okraje lze automaticky seíznout na libovolnou délku.
8" & 420 mm vyaduje oddlova
Objem inkoustu 110 a 220 ml
Systém zásobník Intellidge s kontrolou hladiny inkoustu i u opakovan vloench zásobník
Matná erná
Fotograﬁcká er
edá
Svtle edá
Azurová
ivá purpurová
lutá
ivá svtle purpurová
Svtle azurová

Stálost na svtle

110 ml
C13T613800
C13T605100
C13T605700
C13T605900
C13T605200
C13T605300
C13T605400
C13T605600
C13T605500

220 ml
C13T614800
C13T606100
C13T606700
C13T606900
C13T606200
C13T606300
C13T606400
C13T606600
C13T606500

A 75 let u barevnch vtisk
Více ne 100 let pro ernobílé vtisky

Veobecné
Rozmry ( x H x V)
Hmotnost

Hlunost
Píkon
Záruka
Volitelné písluenství

848 x 765 x 354 mm (pi minimální velikosti zásobníku)
848 mm x 1105 mm x 354 mm (max. velikost rozíeného zásobníku papíru)
Pibl. 39,4kg (bez inkoustu a médií)
Piblin 50 dB
Tisk: 59W nebo mén
Pohotovostní reim: 5W nebo mén
Vypnuté napájení: 1W nebo mén
1 rok - oprava nebo vmna
Volitelné prodlouení na 3 roky
Veteno o prmru 2/3 palce pro dvojit podava rolí (s velkou napínací silou)
Oddlova pro bezokrajov tisk pro roli papíru 420 mm a 8 palc
Náhradní ostí automatického oezávae
Nádrka na údrbu

*Full bleed only available on roll media
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Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy produktů a společností, které
jsou zde uvedeny, slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků. Chyby vyhrazeny; veškeré specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny.

C12C811191
C12C811201
C12C815291
C12C890191

