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Rozšírte svoj potenciál s týmto multifunkčným atramentovým 
zariadením formátu A4. Ponúka vysokokvalitnú tlač s nízkymi nákladmi 
a flexibilné riešenia bezdrôtového pripojenia.

Začnite premýšľať vo veľkom s touto vysokokvalitnou multifunkčnou tlačiarňou s 
obojstrannou tlačou, jednostranným skenovaním a faxovaním dokumentov do veľkosti 
A4. Cez tlačové úlohy preletíte vďaka rýchlosti tlače až 21 čiernobielych strán za 
minútu¹ a automatickému podávaču dokumentov (ADF) s kapacitou 35 strán veľkosti 
A4. K tomu pridajte ešte náklady šetriace atramentové náplne a flexibilné riešenia 
bezdrôtového pripojenia, ako napríklad Scan-to-cloud².

Profesionálna tlač vo formáte A4
Táto multifunkčná tlačiareň formátu A4 pokryje aj najnáročnejšie potreby v domácej či 
malej kancelárii. Ponúka obojstrannú (duplexnú) tlač a jednostranné skenovanie, 
kopírovanie a faxovanie dokumentov do veľkosti A4. Automatický podávač 
dokumentov (ADF) navyše dokáže spracovať až 35 dokumentov vo formáte A4. 
Tlačová hlava PrecisionCore navyše zaistí vysokú kvalitu obrázkov, ktorá sa vyrovná 
laserovým tlačiarňam. 

Zvýšte produktivitu
Tento efektívny, spoľahlivý a rýchly model ponúka obojstrannú tlač dokumentov 
formátu A4 a rýchlosť tlače až 21 čiernobielych a 10 farebných strán za minútu¹. 
Môžete ho jednoducho priamo ovládať pomocou intuitívneho používateľského 
rozhrania a dotykového displeja s uhlopriečkou 6,8 cm. 

Minimalizujte svoje výdavky
Výrazne znížte svoje náklady; táto tlačiareň je kompatibilná so samostatnými 
atramentmi, ktoré sú o 50 % efektívnejšie v porovnaní s trojfarebnými atramentovými 
kazetami³. Získate skvelú hodnotu za vynaloženú cenu – atramentové kazety sú 
dostupné v štandardnej a XL veľkosti, pričom najväčšia z nich umožňuje vytlačiť až 
1100 strán . 

Flexibilné bezdrôtové riešenia
Tlačte z ktoréhokoľvek miesta v kancelárii vďaka pripojiteľnosti Wi-Fi alebo použite 
funkciu Wi-Fi Direct na tlač z kompatibilných bezdrôtových zariadení bez siete Wi-Fi. 
Bezplatné aplikácie a riešenia na mobilnú tlač od spoločnosti Epson rozširujú 
všestrannosť tlače. Aplikácia Email Print umožňuje odosielať položky na tlač takmer z 
ktoréhokoľvek miesta na svete². S aplikáciou Scan-to-Cloud môžete využiť výhody 
vzájomnej spolupráce².

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Vysokokvalitné multifunkčné zariadenie A4
Obojstranná tlač a jednostranné skenovanie, 
kopírovanie a faxovanie dokumentov až do 
veľkosti A4
Rýchle výtlačky vo firemnej kvalite
21 čiernobielych a 10 farebných strán za 
minútu¹
Atramenty efektívne znižujúce náklady
Samostatné zásobníky atramentu sú o 50 % 
efektívnejšie než trojfarebné atramentové 
kazety
³
Riešenia bezdrôtového pripojenia
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Scan-to-Cloud²
Aplikácie spoločnosti Epson zdarma na 
mobilnú tlač
Sloboda tlače a skenovania takmer 
odkiaľkoľvek²



LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CJ07403

Čiarový kód 8715946679785

Krajina pôvodu Indonézia

Veľkosť palety 2 Kus
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Samostatné atramentové kazety
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Elektrický kábel
Stručná príručka
Záručný list
Ovládač a pomocné programy (CD)

KOMPATIBILITA ATRAMENTOVÝCH 
KAZIE

405

405

405

405

405

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU

Kufor 405 Kufor 405XL

350 strán* 1.100 strán*

300 strán* 1.100 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 
24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná 
výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových 
materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na 
webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1.  V súlade s normou ISO/IEC 24734 predstavuje priemernú
hodnotu ESAT z testu kancelárskych zariadení pri
jednostrannej tlači formátu A4. Ďalšie informácie získate na
webovej stránke www.epson.eu/testing
2.  Funkcia Epson iPrint vyžaduje bezdrôtové pripojenie a
tlačovú aplikáciu Epson. Funkcie Epson Email Print, Epson
Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadujú
pripojenie na internet. Ďalšie informácie a zoznam
podporovaných jazykov a zariadení získate na webovej
lokalite www.epson.sk/connect.
3.  Založené na testoch vykonaných spoločnosťou BLI v júli
2019, ktoré porovnávali rovnocenné konkurenčné modely
tlačiarní (HP a Canon) využívajúce trojfarebné atramentové
kazety, s využitím údajov na webových stránkach ich výrobcov
v júli 2018. Váženie pri tlači dokumentov a fotografií
aplikované na základe štúdie TNS 'Usage Printing Usage &
Attitudes', jún 2013.
4.  Približné hodnoty výťažnosti podľa normy ISO/IEC
24711/24712. Skutočná výťažnosť závisí od tlačených
obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete
na stránke www.epson.sk/pageyield
5.  
6.  VAROVANIE: pri tlači na lesklý fotografický papier sa čas
sušenia atramentu výrazne predĺži. Čas sušenia závisí aj od
vlhkosti, teploty a iných podmienok. Nedotýkajte sa
potlačenej strany, kým atrament úplne nevyschne. Na kvalitu
tlače môže mať vplyv aj vlhkosť a mastnota z vašej pokožky.
Aj po vyschnutí sa vyhýbajte treniu alebo poškriabaniu
povrchu potlačeného papiera. Na tlač fotografií sa odporúča
matný fotografický papier

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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