
Epson Stylus Photo 1500W

Az Epson Stylus Photo 1500W a kényelem és kiváló jellemzők 
egyedülálló kombinációját nyújtja a kiváló minőségű, fényes fotók 
nyomtatásához A3+ méretű nyomtatásra váltó fotórajongók 
számára. A többféle csatlakoztatási lehetőségnek és az 
egyedülálló fotóminőségnek köszönhetően a készülék  
a többfunkciós nyomtatóra vágyó otthoni felhasználók és kis 
irodák számára is vonzó megoldás lehet.

A felhasználók a helyiség bármely pontjáról elindíthatják a nyomtatást az 1500W 
készülék beépített Wi-Fi kapcsolatának köszönhetően, amely kényelmes vezeték 
nélküli nyomtatást tesz lehetővé a hordozható és asztali számítógépekről. Ezen 
kívül az Epson ingyenes iPrint alkalmazásával1 a felhasználók vezeték nélkül 
nyomtathatnak más hordozható eszközökről, például okostelefonról és 
táblagépről is.

Az 1500W készülékkel számos nyomtatási feladat megoldható, beleértve  
a fényes, matt és sima papírra, borítékra, vasalható transzfer fóliára, valamint 
CD-re és DVD-re való nyomtatást. A normál 10 × 15cm méretű fotóktól egészen 
a panoráma- és A3+ méretekig minden opció támogatott.

Az 1500W készülék az Epson Claria 6 színkomponensű festékalapú tintakészletét 
használja, amellyel élénk színű és tartós eredmény érhető el. Az Epson Micro 
Piezo nyomtatófejjel együtt – amely 1,5pl méretű tintacseppeket állít elő – a 
készülék kiváló minőségű, 5760 × 1440 dpi felbontású, nagy részletességű 
nyomatokat és finom színátmeneteket biztosít.

A 10 × 15cm méretű nyomatokra vonatkozó 45 másodperces sebesség 
alapértelmezett fotónyomtatási módban2 garantálja az 1500W készülék magas 
termelékenységét.

ADATLAP

FŐBB JELLEMZŐK

•	 	Otthonában	bárhonnan	nyomtathat	 
a Wi-Fi kapcsolat révén

•	 	Támogatja	az	okostelefonról	és	
táblagépről való nyomtatást az  
Epson iPrint alkalmazáson keresztül1

•	 	PictBridge™-támogatás digitális  
kameráról és fotómegjelenítőről  
való közvetlen nyomtatáshoz

•	Kiterjedt	nyomathordozó	kompatibilitás

•	 	A	nyomtatóillesztő	többek	közt	 
támogatja a 10 × 15cm-es 
fotónyomatokat, A6-os képeslapokat,  
30 × 30cm-es albumoldalakat, valamint  
a panoráma- és A3+ méretű nyomatokat.

A LEGJOBB MINŐSÉG  
ÉRDEKÉBEN MINDIG EREDETI 
EPSON TINTÁT HASZNÁLJON!

Nyomtasson lenyűgöző nagy felbontású fotókat  
a laborminőséget is meghaladó minőségben  
az Epson Claria technológia segítségével.
Válasszon az Epson fotótinták és 
nyomathordozók széles választékából.
•	 	Professzionális	minőségű	fotók	nyomtatása	

nagy felbontású digitális fényképezőgépekről
•	 	Szélesebb	színtér	és	finomabb	színátmenetek
•	 	Gyorsan	száradó	nyomatok,	amelyek	

ellenállnak a víznek, elkenődésnek és 
fakulásnak

•	 	A	fényképek	keretben	98,	fényképalbumban	
200 évig megőrzik eredeti színeiket2

5760
dpi

Resolution



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
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NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód
Fúvókakonfiguráció
Cseppméret
Tintarendszer

6 színkomponensű tintasugaras nyomtató Epson Micro Piezo nyomtatófejjel
90	fúvóka	minden	színhez	(cián,	világoscián,	bíbor,	világosbíbor,	sárga,	fekete)
1,5pl	(minimum)	speciális	változó	cseppméret	technológiával
Epson Claria fotótinta

NYOMTATÁSI FELBONTÁS Akár 5760 × 1440 optimalizált dpi felbontás a megfelelő papíron az RPM
(Resolution	Performance	Management	–	Felbontásteljesítmény-kezelés)	technológia	használatával

NYOMTATÁSI SEBESSÉG
A3+ méretű fotó
10 × 15cm-es fotó

Kb.	198mp2

Kb.	45mp2

CSATLAKOZÓK
USB
Wi-Fi
Egyéb

Nagy	sebességű	USB	–	kompatibilis	az	USB	2.0	szabvánnyal
Vezeték	nélküli	LAN,	IEEE	802.11b/g/n
PictBridge

VEZETÉK NÉLKÜLI 
BIZTONSÁG

64 bit,	WEP	–	128 bit,	WPA	–	PSK	(TKIP)	–	WPA2-kompatibilis
WPA	–	PSK	(AES)	–	WPA2-kompatibilis

PAPÍRKEZELÉS
Kapacitás

Papírméretek

Nyomtatási margó
Nyomtatható	CD/DVD

100	lap	sima	A4-es	papír	(75g/m2)
30	lapnyi	Epson	Premium	Glossy	fotópapír
A3,	A3+,	A4,	Letter,	Legal,	20	×	25cm,	13	×	20cm,	13	×	18cm,	16:9	széles	méret,	10	×	15cm,	 
9	×	13cm,	A5,	A6,	B5,	felhasználó	által	megadott,	borítékok:	No.10,	DL,	C6
0mm fent, balra, jobbra és lent a nyomtatóillesztő-program egyéni beállításaival3
8cm,	12cm

TINTAPATRONOK

Baglyos	sorozat

Hat db, színenként cserélhető tintapatron
Fekete
T0791

Cián
T0792

Bíbor
T0793

Sárga
T0794

Világos cián
T0795

Világosbíbor
T0796

MŰSZAKI ADATOK
Teljesítményfelvétel

Feszültség

Kb.	18W	(nyomtatási	mód,	ISO/IEC	24712	szabvány	szerinti	minta)
Kb.	3,5W	(alvó	üzemmódban)
ENERGY	STAR	minősítésű	nyomtató
100–240V AC

OPERÁCIÓS RENDSZEREK Windows	XP/XP-x64/Vista,	Win	7,	Mac	OS	10.4.11	vagy	újabb

ÁLTALÁNOS ADATOK
Méretek	(SZ×H×M)
Súly
Zajszint

 
	 	 		 	 	 	(tintapatronok	és	tápkábel	nélkül)
4,8B(A)	(Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper	használatával	Photo	RPM	módban)
37dB(A)	(Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper	használatával	Photo	RPM	módban)

SZOFTVEREK Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, online útmutató

JÓTÁLLÁS 1 év alapgarancia
Opcionális	garanciakiterjesztés	3	évre,	ha	elérhető

1	 	Támogatott	nyelvek:	angol,	német,	francia,	olasz,	spanyol,	portugál,	holland.	Vezeték	nélküli	internetkapcsolat	szükséges.	További	
információkért és a támogatott eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu weboldalra.

2	 	További	információkért	látogasson	el	a	www.epson-europe.com	weboldalra.
3  Egyébként 3mm fent, balra, jobbra és lent.

Epson	Stylus	Photo	1500W

KOMPATIBILIS TINTAPATRONOK

 T0791
 T0792
 T0793
 T0794
 T0795
 T0796

JAVASOLT PAPÍR

Az Epson Micro Piezo tintasugaras 
technológia a legkülönfélébb papírtípusokon 
nyújt kiváló eredményt, így tetszés szerint 
bármit kinyomtathat. Az Epson saját gyártású 
papírokkal nyújt ehhez segítséget – az A4-es 
tintasugaras nyomtatókhoz való papíroktól  
a fényes fotópapírokig többféle méretben.

LOGISZTIKAI ADATOK

Cikkszám  
Vonalkód  
Doboz méretei  
Doboz súlya   
Raklapmennyiség   
Származási ország   

A doboz tartalma
Epson	Stylus	Photo	1500W	nyomtató,	 
6 db színenként cserélhető tintapatron, CD, 
egyszerűsített kezelési útmutató, beüzemelési 
útmutató, garancialevél, tápkábel
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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:
06 80 014 783
www.epson.hu

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


	SKU: C11CB53302
	barcode: 8715946491523
	carton dimensions: 707 × 439 × 318mm
	carton weight: kb. 12,1kg
	pallet quantity: 12
	country o: Indonézia
	dimensions: 616 × 322 × 215mm
	weight: 11,3kg


