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Když jsme navrhovali tuto tiskárnu, mysleli jsme na tiskové
potřeby komerčních fotografů a výtvarných umělců. 24palcová
tiskárna Stylus Pro 7890 také reprezentuje rozumnou volbu
pro trh s nátisky, protože nabízí přesnou reprodukci barev
a bezkonkurenční produktivitu.
Široký barevný rozsah a konzistentně jemné přechody zajišťují kvalitu fotografií,
která daleko předčí kvalitu poskytovanou fotolaby. O vysoký poměr barevné shody
a špičkovou kvalitu tisku se postará 8barevná sada inkoustů UltraChrome K3
se zářivou purpurovou. Tato sada inkoustů nabízí vynikající úroveň reprodukce
odstínů šedé díky třem hustotám černé. Je používán také standardní fotografický
nebo matný černý inkoust (v závislosti na médiu) spolu s tmavě šedou a šedou,
aby tak mohly být vytvářeny věrné černobílé obrazy. Tato kombinace černých
inkoustů navíc k vylepšení vyvážení šedé zabraňuje rozlévání barev a vytváří hladší
tónový rozsah a přirozený vzhled.
Tisková hlava TFP zajišťuje špičkovou kvalitu tiskového bodu, což přináší svěží
a čisté obrazy s maximálním detailem. Fotografové a odborníci na nátisky mohou
také autentikovat barvy pomocí volitelného systému inline SpectroProofer.
Tento systém nabízí automatickou certifikaci a kalibraci barev a zároveň pomáhá
rychle vytvářet ICC profily.
Díky rychlosti tisku, která dosahuje až 40 m² za hodinu, se zvyšuje produktivita,
zatímco doba strávená výměnou inkoustových kazet se zkracuje, protože
fotografický a matný černý inkoust jsou již předinstalovány. Zanesené trysky
se stávají předmětem minulosti, protože automatický systém detekce inkoustových
kapiček zjistí a opraví tento problém bez nutnosti vašeho zásahu. Další funkce
šetřící váš čas zahrnují vestavěný rotační nůž pro urychlení průchodu a cívku
k podávání vřeten, která usnadní výměnu rolí papíru. Operátoři mohou sledovat
svou práci pomocí 2,5palcového barevného LCD displeje.
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Široký barevný rozsah a hladké přechody
• Automatická certifikace a kalibrace barev
pro konzistentní barevnou shodu
• Automatizovaná produkce s volitelným
systémem inline SpectroProofer
• Špičková reprodukce odstínů šedé
• Rychlost tisku dosahuje až 40 m2 za hodinu
• Splňuje podmínky programu ENERGY STAR®

Epson Stylus Pro 7890
TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

OBSAH BALENÍ

TECHNOLOGIE TISKU
Způsob tisku
Trysky
Minimální velikost kapiček inkoustu

Zdokonalená tisková hlava Epson Micro Piezo TFP
360 trysek / 8 kanálů
3,5 pl – technologie s proměnlivou velikostí kapiček

ROZLIŠENÍ TISKU

2 880 x 1 440 dpi

SYSTÉM INKOUSTŮ

8barevná sada inkoustů Epson UltraChrome K3 + zářivá purpurová
Pk, Mk, (volič inkoustu) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y

• Epson Stylus Pro 7890
• 9 x 110ml zaváděcí inkoustové kazety
• Napájecí kabel
• Disk CD se softwarem
• Průvodce nastavením
• Vzorek média
• Záruční list

RYCHLOST TISKU
Režim konceptu
Režim produkce ve fotografické kvalitě

až 40 m2 za hodinu
8,2 minut na vytištění stránky formátu A1 (720 x 1 440 dpi)

MANIPULACE S PAPÍREM
Rozměry role
Oblast tisku
Tloušťka papíru
Tiskové okraje
Bez okrajů

24 palců, 254 – 610 mm, 2palcové jádro / 3palcové jádro
Role papíru: 24 palců, 406 – 610 mm, Řezané listy: 210 mm až 610 mm
0,08 – 1,50 mm
Všechny strany 3 mm
Pouze na roli (4 strany)

INKOUSTOVÉ KAZETY

9 samostatných inkoustů
350 ml
Fotografická černá
C13T596100
Azurová
C13T596200
Zářivá purpurová
C13T596300
Žlutá
C13T596400
Světle azurová
C13T596500
Zářivá světle purpurová C13T596600
Tmavě šedá
C13T596700
Matná černá
C13T596800
Šedá
C13T596900

700 ml
Fotografická černá
Azurová
Zářivá purpurová
Žlutá
Světle azurová
Zářivá světle purpurová
Tmavě šedá
Matná černá
Šedá

OVLÁDACÍ PANEL

2,5palcový barevný LCD displej s podsvícením

ROZHRANÍ
USB
Ethernet

Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0
100 BASE-TX, 10BASE-T

INKOUSTOVÉ KAZETY

C13T636100
C13T636200
C13T636300
C13T636400
C13T636500
C13T636600
C13T636700
C13T636800
C13T636900

Napětí

Splňuje podmínky programu ENERGY STAR® a odpovídá normě Tier2
Provozní: 70 W
Režim spánku: méně než 16 W
Pohotovostní režim: méně než 1 W
110 – 240 V stř.

OPERAČNÍ SYSTÉM

Windows XP/XP 64bitový; Windows Vista 32/64bitový; Mac OS 10.3.9 nebo novější

ROZMĚRY (Š x H x V)

1 356 x 667 x 1 218 mm

HMOTNOST

84,5 kg

ÚROVEŇ HLUKU

50 dB

SOFTWARE

Ovladač Epson; ColorBase; Epson NetConfig; Epson Remote Panel; možnost
myEpsonPrinter.eu; užitečné funkce SpectroProofer
(s volitelným systémem SpectroProofer)

ZÁRUKA

1 rok na místě
Volitelně CoverPlus+ rozšíření na 3 roky

ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Spotřeba energie

Tiskárna Epson Stylus Pro 7890 je
dodávána se 110ml zaváděcími kazetami

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografická černá
Azurová
Zářivá purpurová
Žlutá
Světle azurová
Zářivá světle purpurová
Tmavě šedá
Matná černá
Šedá

Velikosti kazet: 350 ml a 700 ml;
Odpadní nádobka
(C12C890191)

NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNETE,
BUDETE-LI VŽDY POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ
INKOUST A PAPÍR SPOLEČNOSTI EPSON

SPECIFIKACE SYSTÉMU SPECTROPROOFER
MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

X-rite ILS20EP/ILS20EPUV

ZADNÍ PANEL

Černý nebo bílý; splňuje normu IS0 13655

OBLAST MĚŘENÍ
Šířka bodového měření
Délka

455 mm
1 500 mm maximálně

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Teplota
Vlhkost

Provozní:
Skladování:
Provozní:
Skladování:

10 – 35 stupňů Celsia
-20 – 40 stupňů Celsia
30% – 80%
5% – 85% (žádná kondenzace)

ROZMĚRY (Š x H x V) *

791 x 199 x 270 mm

VÁHA *

9 kg

NAPĚTÍ

100 – 240 V stř., 50/60 Hz

SPOTŘEBA ENERGIE

Provozní: 8,5 W
Pohotovostní režim: 5 W
Režim spánku: 3,5 W

ÚROVEŇ HLUKU

< 60 dB
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* bez zadního panelu, kalibrační sonda a ILS20EP

EPSON EUROPE B.V.
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

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Zůstaňte připojeni a ovládejte svou tiskárnu prostřednictvím
řešení myEpsonPrinter.eu. Toto webové řešení vám
pomůže se správou vašich velkoformátových tiskáren
Epson on-line. Poskytuje přístup k aktuálnímu stavu
a informacím o nákladech na jednotlivé úlohy, můžete
dostávat e-mailová upozornění na docházející inkoust,
zkrátka budete moci odkudkoli udržovat vaše tiskárny
ve stavu maximální produktivity a nákladové efektivity.
Přihlaste se do programu pro vracení a recyklaci
Epson jako člen služby myEpsonPrinter.eu a budete moci
získat další výhody za vrácení vašich prázdných
inkoustových kazet. Další podrobnosti naleznete na
stránce www.myEpsonPrinter.eu

