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Ta 6-barvni tiskalnik fotografij A4, ki je hiter in bogat s funkcijami, 
omogoča zanesljivo tiskanje velikih količin fotografij po izjemno nizki 
ceni. 

Ta hiter brizgalni tiskalnik brez kartuš z izjemno nizkimi stroški tiskanja na fotografijo in 
mobilnim tiskanjem je kot nalašč za tiskanje velikih količin fotografij velikosti A4. 
Tiskalnik L8050 s svojo kompaktno obliko, zaklepnimi stekleničkami s črnilom in 
posodami s črnilom na sprednji strani za lažje polnjenje črnila fotografom ponuja 
rešitev, ki prihrani prostor in je preprosta za uporabo. Ponuja široko združljivost z 
mediji, tiskanje na plastične kartice, kot tudi CD-je in DVD-je.

Poslovite se od kartuš
Vgrajen sistem posod s črnilom na sprednji strani zagotavlja stroškovno učinkovito 
tiskanje fotografij. Posoda s črnilom z visoko zmogljivostjo z 70-mililitrskimi 
stekleničkami s črnilom omogoča tiskanje do 2100 kakovostnih barvnih fotografij 
velikosti 10 x 15 cm iz kompleta nadomestnih stekleničk s črnilom1. Vnovično polnjenje 
tiskalnika s stekleničkami s črnilom je hitro in preprosto zahvaljujoč hitro zaklepnim 
stekleničkam s črnilom s šobami, iz katerih ne kaplja.

Prihranite tudi v prihodnje
S tem tiskalnikom EcoTank, ki zagotavlja nizke stroške na fotografijo, prihranite pri 
vsakem tiskanju. Po zaslugi tehnologije tiskanja brez toplote in tiskalnih glav Micro 
Piezo ima EcoTank nizko porabo energije, s čimer prihranite pri računih za elektriko. 
Ima tudi velike posode s črnilom, ki jih napolnite s cenovno ugodnimi stekleničkami s 
črnilom. Kompaktno oblikovan tiskalnik L8050 zlahka namestite v večino prostorov.

Preprosta uporaba in zanesljivost delovanja
Ta tiskalnik je idealen za tiskanje kakovostnih fotografij v velikih količinah z nizkimi 
stroški na fotografijo. Tiskalnik L8050 ponuja tudi zanesljivo brezžično tiskanje fotografij 
in tiskanje na plastične kartice, CD-je in DVD-je. Izogibajte se izpadom delovanja z 
zamenljivo in preprosto dostopno škatlo za vzdrževanje ter valjčkom za pobiranje. S 
standardno 1-letno ali 50.000-stransko garancijo2 vam tiskalnik L8050 zagotavlja 
brezskrbnost, da se lahko osredotočite na zajemanje odličnih fotografij.

Tiskajte od skoraj koder koli
Tiskalnik L8050 omogoča preprosto tiskanje iz mobilnih naprav ter tabličnih in 
prenosnih računalnikov. Prek povezav Wi-Fi in Wi-Fi Direct lahko dokumente natisnete 
neposredno s pametnih naprav z aplikacijo Epson Smart Panel3.

GLAVNE LASTNOSTI

Izjemno nizki stroški na fotografijo
Natisnite do 2.100 visokokakovostnih 
fotografij z zamenljivimi stekleničkami s 
črnilom¹
Hitro tiskanje
Natisnite fotografije velikosti 10 x 15 cm brez 
robov v samo 12 sekundah4

Za uporabo preprosta posoda s črnilom 
na sprednji strani
Uživajte v vnovičnem polnjenju brez težav in 
packanja z izboljšanimi stekleničkami s 
črnilom
Mobilno tiskanje in povezljivost
Wi-Fi, Wi-Fi Direct in aplikacija Epson Smart 
Panel3



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Način tiskanja Tiskalna glava Epson Micro Piezo™
Konfiguracija šob 180 Šobe, črno, 180 Šobe na barvo
Minimalna velikost kapljic 1,5 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila Črnilo na osnovi barvil
Ločljivost tiska 5.760 x 1.440 pik na palec
Kategorija Foto
Večfunkcijsko Tiskanje

TISKANJE
Number of colours 6 colour
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 8 Strani/minuto Črno-bel, 8 Strani/minuto Colour
Največja hitrost tiskanja 22 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 22 Strani/minuto Colour (običajen papir), 12 Sekunde 

za fotografijo velikosti 10 x 15 cm (Sijajni fotografski papir Epson Premium)
Barve Črna [Dye], Cijan [Dye], Svetla cijan [Dye], Rumena [Dye], Magenta [Dye], Svetla magenta [Dye]
Colours Capacity Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
Za podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja obiščite http://www.epson.eu/testing 

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM
Formati papirja A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (ovojnica), DL (ovoj), Å¡t. 10 

(ovoj), Letter, Plastične kartice
Dupleks Priročnik
Paper Tray Capacity 100 Listi Standardno, 100 Listi največ, 20 Fotografski listi
Obdelava medijev Tiskanje brez robov, Tisk na CD-je/DVD-je

SPLOŠNO
Poraba energije 0,6 W (stanje mirovanja), 19 W (tiskanje), 4,4 W Ready, 0,2 W (izklop), TEC 0,11 kWh/week
Napetost napajanja AC 100 V - 240 V
Dimenzije izdelka 403 x 369 x 149 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 6 kg
Prag hrupa 5,1 B (A) s sijajnim fotografskim papirjem Epson Premium/fotografskim načinom RPM
Združljivi operacijski sistemi Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2

Priključki Brezžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Zvočna moč Delovanje: 5,1 B (A)
Tlak zvoka Delovanje: 37 dB(A)
WLAN varnost WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Storitve mobilnega tiskanja in 
tiskanja v oblaku

Epson iPrint App, Epson Smart Panel App

VEČ FUNKCIJ
Emulacije ESC/P-R

DRUGO
Garancija 12 Meseci v servisnem centru, 50.000 Strani

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CK37402

Črtna koda 8715946702919

Država porekla Indonezija

Velikost palete 2 Kos

EcoTank L8050

OBSEG DOBAVE

Šest posameznih 70-ml stekleničk (črna, 
cijan, rumena, magenta, svetla cijan, svetla 
magenta)
Driver and Utilities (CD)
Glavna naprava
Kabel za električni tok
Navodilo za postavitev
Garancijski list

INK BOTTLE COMPATIBILITY

108
108
108
108
108
108

1.  Navedeni izkoristki stekleničk s črnilom za tiskanje
fotografij so izračunani z Epsonovo metodologijo za tiskanje
fotografij formata 10 x 15 cm na podlagi vzorca v skladu s
standardom ISO/IEC 29103 in NE v skladu s standardom ISO/IEC
29102. Navedeni izkoristki se lahko spreminjajo glede na
fotografije, ki jih tiskate, vrsto papirja, ki ga uporabljate,
pogostost tiskanja ter okoljske pogoje, kot je temperatura. Pri
začetni nastavitvi tiskalnika se nekaj črnila porabi za
napolnitev šob tiskalne glave, zaradi česar je lahko izkoristek
priloženega prvotnega kompleta črnil manjši. Več informacij je
na voljo na spletnem mestu www.epson.eu/pageyield
2.  Veljajo pogoji in določila. Za več informacij obiščite
spletno stran www.epson.si/printerwarranty.
3.  Za uporabo rešitev za mobilno tiskanje mora biti
vzpostavljena brezžična in/ali internetna povezava s
tiskalnikom. Če si želite ogledati seznam tiskalnikov, ki
podpirajo Epson Connect, združljivih naprav, aplikacij in
možnosti za vzpostavitev povezave, obiščite
www.epson.si/connect.
4.  Informacije o pogojih na testiranju najdete na spletnem
mestu www.epson.eu/testing

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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