
L1800پرینتر جوهر افشان اپسون مدل 

رنگی:نوع چاپ•

ندارد:اسکنر•

ندارد:کپی•

ندارد:فکس•

A3:سایز چاپ•

USB 2.0پورت :نوع پورت ارتباط به کامپیوتر•

خیر:قابلیت چاپ دو رو•

خیر:Wi-Fiشبکه بی سیم •
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حمید نساجی09123474946



L805پرینتر اپسون

پیزوالکتریکجوهر افشان :تکنولوژی چاپ

× 187:ابعاد چاپگر 289 × مترمیلی ( طول× عرض × ارتفاع ) 547

کیلوگرم 6:وزن

اداری-تک کاره، عکاسی :کاربری

:سایز چاپ A4

:سیستم عامل های سازگار

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 

Edition

USB, WiFi:نحوه اتصال

: (Mobile and Cloud printing services)سرویس چاپ ابر اینترنتی

: DVDو CDچاپ مستقیم روی

:محتویات جعبه دستگاه

عاادد 6اناادازی، ¬ناارم افاازار و نصاا  و راه CD،چاااپگر، کاباال باارن، راهنمااای نصاا 

 ,Black, Cyan :گاناه¬سای سای اپساون در رنای هاای شا 70جاوهر اورجیناال 

Light Cyan, Yellow, Magenta, Light Magenta

تکنولوژی

رنگی:نوع چاپ

رنینازل برای هر 90نازل مشکی و  90:چیدمان نازل ها

Dye Ink:تکنولوژی جوهر

× dpi 1440رزولیشن کیفیت چاپ 5760

اطالعات چاپ و کاغذ

دقیقهصفحه در  38:سرعت چاپ رنگی

دقیقهصفحه در  37:سرعت چاپ سیاه سفید

:رنی ها

 Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Magenta, Light .رنای 6

Magenta

:سایزهای کاغذ

A4, A5, A6, B5, C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 

(Envelope), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, 

Legal

:ظرفیت سینی کاغذ ورودی

برگ کاغذ استاندارد 120

:قابلیت های چاپ

DVDو CDچاپ مستقیم روی،(Borderless)چاپ بدون حاشیه

: (Bordless)چاپ بدون حاشیه

http://epsonstore.ir/index.aspx?Category=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86


Epson 1410پرینتر جوهر افشان اپسون مدل 

میلیمتر615x223x314ابعاد

کیلوگرم11.5وزن

A3حداکثر اندازه کاغذ

برگ120ظرفیت سینی کاغذ

ADF

سیاه و سفید و رنگینوع چاپ

صفحه در دقیقه15سرعت چاپ

5760x1440dpiرزولوشن چاپ

قابلیت چاپ دو رو

اسکنر

کپی

فکس

Windows7,vista,Mac,xpسیستم عامل های سازگار

USB،PictBridge،PC/Macقابلیت اتصال

(پرینت)تک کاره نوع کاربری

255g/m²حداکثر وزن کاغذ

CDقابلیت چاپ بر روی 

قابلیت چاپ بدون حاشیه

CD/DVD labels ،Envelopes ،plain paperنوع کاغذ قابل چاپ

WI-FI Direct

T0814 ،T0815 ،T0811،T0812کارتریج

برگ رنگی714برگ سیاه و سفید 470حجم کارتریج


