
L382
ADATLAP

Multifunkciós nyomtató beépített tintatartályokkal a költséghatékony és 
megbízható színes nyomtatáshoz, másoláshoz és szkenneléshez.

Azoknak az otthoni irodai felhasználóknak, akik számára fontos a jó minőségű, ultra 
alacsony költségű nyomtatás, szkennelés és másolás, ideális választás az L382. Ez a 
nyomtató a nagy kapacitású tintatartályrendszerének köszönhetően több ezer oldalt 
képes kinyomtatni nagyon alacsony költség mellett. A használata az első pillanattól 
kezdve egyszerű a gyors és problémamentes telepítésnek köszönhetően. Szegély 
nélküli fotónyomtatásra is képes. 

Nincs szükség többé a tintapatronokra – a nyomtatót két évre elegendő tintával 
szállítjuk1
Nyomtasson akár fekete-fehér, akár színes dokumentumokat, az L382 ultra alacsony 
lapköltséget biztosít, hiszen két évre elegendő tintával szállítjuk. A nyomtató 
alapkiszerelésben, a tintapatron cseréje nélkül is 13 000 fekete-fehér és 6500 színes² 
oldal kinyomtatásához elegendő tintát tartalmaz. A dobozban egy tintakészlet és két 
további fekete tintatartály található.

Egyszerű és gyors
Az L382 percek alatt üzemkész. Ezzel a nyomtatóval az első pillanattól kezdve 
hatékonyan dolgozhat a gyors és problémamentes telepítésnek köszönhetően. A 10 
oldal/perces3 nyomtatási sebességnek köszönhetően a dokumentumokra sem kell 
várni. 

Epson minőségű nyomtatás
Élvezze a megbízható és alacsony költségű, problémamentes nyomtatást az L382 
segítségével. A nyomtató minden elemét a harmonikus együttműködésre terveztük – a 
teljesen integrált, kizárólag erre a célra készült tintatartálytól kezdve az eredeti Epson 
tintapalackokig. A tintatartály feltöltése egyszerű és stresszmentes a cseppmentes 
fúvókáknak, az egyértelmű címkéknek és a gyors tintatöltési technológiának 
köszönhetően. A Micro Piezo technológiának köszönhetően az L382 kiváló és 
egyenletes minőségű nyomatokat biztosít. Továbbá az 1200 dpi felbontású szkenner és 
a szegély nélküli fotónyomtatás minden előnyét is élvezheti. Teljes csomagot kap – a 
tökéletesen nyugodt munkavégzés érdekében egyéves vagy 30 000 oldalas gyártói 
jótállást biztosítunk.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ultra alacsony költségű nyomtatás, 
szkennelés és másolás
Ultra nagy kapacitású tintatartály
Két évre elegendő tinta1
13 000 oldal fekete-fehérben és 6500 oldal 
színesben²
További tinta mellékelve
A dobozban egy szabványos tintakészlet és 
két további fekete tintapalack található
Kiváló minőségű, megbízható nyomatok
Micro Piezo technológia és eredeti Epson 
tinta
Biztos üzemeltetés
Az Epson 12 hónapos vagy 30 000 oldalas 
jótállásával



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

10 Lap/perc Monokróm, 5 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség15 Lap/perc Colour (normál papír), 33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 69 másodperc 10 x 15 
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

0.6729166666666666, Felhasználó által definiált, Legal
Kétoldalas Manuális
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 100 Lapok maximális, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Szegély nélküli nyomtatás

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 13 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,8 Watt (alvó módban), 3,8 

Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified
Termék méretei 482 x 300 x 145 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 4,4 kg
Zajszint 5,2 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 38 dB (A) 

Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
Kompatibilis operációs rendszerMac 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 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, XP Professional x64 
Edition

Mellékelt szoftverek Epson Scan

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 30.000 Oldalak

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CF43402

Vonalkód 8715946621678

Származási ország Fülöp-szigetek

L382

A DOBOZ TARTALMA

Szoftver (CD)
Beállítási utasítás
Tápkábel
Nyomtató
Garancia dokumentum
4 db 70 ml-es, színenként cserélhető 
tintatartó palack (Bk,C,Y,M) és 2 db extra 
fekete tintatartó palack

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Mellékelve 13.000 oldal* 6.500 oldal*

Csere 4.500 oldal* 7.500 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges 
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől 
függően változik. További információkért látogasson el a 
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1.  A 2 évre elegendő tintamennyiség kiszámítása a
felhasználók átlagos havi nyomtatási mennyiségén alapul
(IDC WW Page Volume Program, 2015.)
2.  A megadott kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott, a
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitás NEM alapul az ISO/IEC 24711
szabványon. A megadott kapacitás eltérő lehet a nyomtatandó
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől
függően, mint pl. a hőmérséklet.  A nyomtató kezdeti
beállítása során egy bizonyos mennyiségű tinta szükséges a
nyomtatófej fúvókáinak feltöltéséhez, ezért az eredetileg
csomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
3.  Az átlagos ESAT értékeket jelezve az Office Category
teszt alapján fekete-fehér egyoldalas nyomtatás esetén, az
ISO/IEC24734 követelményei szerint meghatározva

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


