
Velmi robustní vysokorychlostní tiskárny pro
střední a velké objemy tisku

Nové jehličkové tiskárny EPSON FX-890 a 
široký model FX-2190 jsou uzpůsobeny pro
rychlejší tisk, vyšší spolehlivost a tvárnější
manipulaci s papírem, a to ve stylovém a
kompaktním designu. Jsou velmi vhodné
pro výrobu, autosalony, sklady, laboratoře,
distributory, přepravce nákladů, finanční
oddělení a obchodníky, kteří požadují
vysoký výkon a nízké náklady.

Tyto 2x9 jehličkové tiskárny usnadňují celou
řadu různých úloh včetně tisku protokolů
systémových událostí, výpisů, objednávek,
faktur a štítků. Snadnost použití a extrémní
robustnost včetně dlouhého seznamu
doplňků plnících vaše individuální požadavky
z těchto tiskáren vytvářejí ideální nástroje pro

střední a velké objemy tisku.

• Špičková rychlost tisku — až 680 zn./s

• Kompaktní, zdatná a spolehlivá

• Dlouhá životnost pásky

• Zpracování 1 originálu + 5 kopií

• Univerzální manipulace s papírem
(zepředu, shora, zezadu i zespodu)

• Zvládá média o šířce až 80 sloupců 
(FX-890) nebo až 136 sloupců (FX-2190)

• Dva volitelné podavače listů pro 
použití různých formulářů

• Volitelný traktorový podavač umožní 
použití dvou traktorových formulářů

• Standardní paralelní a USB-rozhraní

• Volitelné klasické síťové rozhraní



Rychlé a spolehlivé
Tyto tiskárny jsou nejrychlejší ve své třídě a tiskem až 680 zn./s maximalizují produktivitu.
Zároveň dosahují i úžasné spolehlivosti, jenž je určena hodnotami MVBF (Mean Volume
Between Failure) 52 milionů znaků a MTBF 20 000 hodin. Navíc pásky s dlouhou životností
vytisknou až 7,5 milionu (FX-890) nebo 12 milionů znaků (FX-2190) a tisková hlava vydrží tisk
až 400 milionů znaků.

Univerzální manipulace s papírem
Díky zvládnutí 1 originálu a 5 kopií (1+6 kopií s tlačným traktorem) a zavádění papíru
zepředu, shora, zezadu a zespodu je tiskárna velmi přizpůsobivá. Traktorový podavač se
dokáže změnit na tažný a v kombinaci s volitelným traktorovým podavačem zajistí
nejplynulejší podávání papíru. Pro tisk různých formulářů se hodí dva volitelné podavače
listů. Pokud se použije i druhý volitelný tlačný / tažný traktor, lze současně využívat až 4
druhy formulářů (2 traktorové a 2 listové). 
Vložení malých formátů zepředu tiskárny umožňuje volitelný přední podavač papíru, a 
k vložení formátu A4 slouží volitelný přední podavač listů. 

Připojení

Standardním paralelním a USB rozhraním poskytuje jednoduché a rychlé připojení k počítači.
Schopnosti těchto tiskáren lze také znásobit prostřednictvím volitelného klasického síťového
rozhraní.
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Slavíčkova 1a
638 00 Brno

Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
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Specifikace

COVERPLUS

414 mm

350 mm

167,5 mm

589 mm

350 mm

167,5 mm

Číslo výrobku EPSON FX-890: EPSON FX-2190:
C11C524021 (240V) C11C526021 (240V)

Typ tiskárny Způsob tisku: Průpisová maticová hlava
Počet jehliček: 2 x 9 jehliček
Směr tisku: Obousměrně s logickým vyhledáváním

Rychlost tisku (zn./s) Ultrarychlý koncept (12 cpi / 10 cpi) 680 cps / 566 cps
Tisknutelné sloupce Vysokorychlostní koncept (12 cpi / 10 cpi)                                 627 cps / 559 cps

Koncept (12 cpi / 10 cpi) 503 cps / 419 cps
NLQ, dokumentová kvalita (12 cpi / 10 cpi)                               125,9 cps / 104,6 cps

Tiskové charakteristiky 39 znakových sad:
Tabulka kurzívy / PC437 / PC850 / PC437 / PC853 / PC855 / PC852 / PC857 / PC866 /PC869 / MAZOWIA / Code MJK / 
ISO 8859-7 / ISO Latin 1T / Bulharsko / PC 774 / Estonsko / ISO 8859-2 / PC 866 LAT. / PC 866 UKR / PC860 / PC861 / 
PC865 / PC APTEC / PC 708 / PC 720 / PCAR864 / PC863 / Abicomp / BRASCII / Roman 8 / ISO Latin 1 / PC858 / 
ISO 8859-15 / PC771 / PC437 Slovinsko / PC MC / PC1250 / PC1251
Mezinárodní znakové sady: 13 zemí

Podávání papíru Způsob podávání: Třecí podávání (zepředu*, zezadu)
Tlačné traktorové podávání (zepředu, zezadu)
Tlačné a tažné traktorové podávání (zepředu, zezadu)
Tažné traktorové podávání (zepředu, zezadu, zespoda)
Podavač:                    Přední tlačný traktor, zadní tlačný traktor, podavač listů papíru zásobník1 / zásobník2 (doplněk), 

tlačný/tažný traktor (doplněk) a držák role papíru (doplněk)
Dráha papíru:   Ruční vkládání Vstup zepředu a zezadu, vstup nahoře

Podavač listů papíru Vstup zezadu, vstup nahoře a zezadu
Tlačný traktor Vstup zepředu a zezadu, vstup nahoře
Tažný traktor Vstup zepředu, zezadu a zespodu, vstup nahoře a zezadu

*vyžaduje volitelný přední zavaděč listů nebo přední zavaděč papíru
Velikost papíru Viz naše webové stránky
Vstupní vyrovnávací paměť 128 KB
Rozhraní Obousměrné paralelní rozhraní (IEEE-1284, režim nibble podporován), USB (verze 1.1)

Volitelná rozhraní viz níže
Schopnost průtisku 1 originál + 5 kopií

1 originál + 6 kopií: tažný traktorový podavač (zepředu, zezadu, zespodu)
Akustický hluk 55 dB (A)  (vzorek ISO 7779)
Fyzické specifikace Rozměry (Š) (H) (V) 414 mm x 350 mm x 167,5 mm 589 mm x 350 mm x 167,5 mm

Hmotnost Přibližně 7,2 kg Přibližně 9,4 kg
Ovladače a obslužné Operační systém Microsoft ® Windows ® 95 / 98 / 2000 / Me / XP a
programy operační systém Microsoft ® Windows ® NT ® verze 4.0

Obslužný program            EPSON Status Monitor3 (pouze prostředí Microsoft ® Windows ®
95 / 98 / 2000 / ME / XP a operační systém Microsoft ® Windows ® NT ® verze 4.0)

Příslušenství
EPSON FX-890 EPSON FX-2190

Doplňky
Vysokokapacitní podavač listů papíru (C12C806382) (C12C806402)
Podavač listů papíru s jedním zásobníkem (C12C806372) (C12C806392)
Tlačná / tažná traktorová jednotka (C12C800202) (C12C800212)
Držák role papíru (C12C811141) (C12C811141)
Přední zavaděč listů (C12C814001) (C12C814011)
Přední zavaděč papíru (C12C814022) (C12C814032)
Volitelná rozhraní

Karta sériového rozhraní (C12C823061)
32KB inteligentní karta sériového rozhraní (C12C823081)

32KB karta rozhraní IEEE-488 (C12C823132)
Karta koaxiálního rozhraní (C12C823142)

Karta rozhraní Twinax (C12C823152)
Karta paralelního rozhraní IEEE-1284 (C12C823453) 

Interní EpsonNet 10/100BaseTx. Tiskový server2 (C12C823914)
Spolehlivost MVBF (střední objem mezi poruchami) 52 milionů řádků (kromě tiskové hlavy)

MTBF (střední doba mezi poruchami) 20 000 hodin
Životnost tiskové hlavy 400 milionů úderů na jehličku (400 milionů znaků)

Pásková kazeta 7,5 milionu znaků (C13S015329) 12 milionů znaků (C13S015327)

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Názvy dalších produktů nebo společností jsou
uvedeny pouze kvůli jejich identifikaci a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami vlastníků těchto
známek. S výhradou případného omylu lze veškeré specifikace změnit bez předchozího upozornění.

COLOUR YOUR LIFE




