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Pomocí této bezdrátové šestibarevné multifunkční tiskárny určené pro 
všechny kreativní nadšence můžete tisknout prvotřídní fotografie až do 
formátu A4.

Objevte nepoznanou kreativitu s úžasnými fotografiemi a dokumenty formátu A4 a 
neuvěřitelně nízkými náklady na stránku. Pomocí působivé barevné dotykové 
obrazovky s úhlopříčkou 10,9 cm, 5 způsobů podávání médií a inovativního 
šestibarevného inkoustového systému můžete tisknout, kopírovat a skenovat naprosto 
snadno. Jedná se o perfektní tiskárnu pro každou umělecky založenou moderní rodinu. 
Není potřeba vyměňovat žádné inkoustové kazety a tiskárna disponuje flexibilními 
možnostmi připojení.

Šestibarevný inkoustový systém
Díky novém šedému inkoustu vytvářejí inkousty Epson Claria ET Premium vysoce 
kvalitní fotografie s dlouhou životností až do formátu A4 a také vynikající černobílé 
fotografie. Pigmentový černý inkoust je ideální pro tisk ostrého textu na obyčejném 
papíru.
Úspora času a peněz
Tato úsporná tiskárna umožňuje tisknout až 2 300 vysoce kvalitních fotografií pomocí 
jedné sady lahviček s inkoustem1. Inkoustové lahvičky a nádržky jsou navrženy tak, 
aby se daly snadno používat. To znamená, že při doplňování nedochází k žádným 
problémům ani nepořádku.
Moderní, flexibilní řešení
Díky kompletní konektivitě Wi-Fi, Wi-Fi Direct a ethernetu můžete tuto tiskárnu snadno 
integrovat se stávajícími zařízeními ve vaší domácnosti. Díky barevné dotykové 
obrazovce s úhlopříčkou 10,9 cm můžete také tisknout z SD karty a USB paměti. 
Kompatibilita s uměleckými médii
Tiskárna L8160 je vybavena předními podavači papíru o velikosti fotografie a formátu 
A4. Mimo to zvládne tisk přímo na vhodné CD/DVD. Zadní podavač lze používat pro 
speciální média, jako je například umělecký papír, zatímco přímý podavač papíru 
formátu A4 umožňuje tisk na média o tloušťce až 1,3 mm a délce 2 m.
Aplikace Epson Smart Panel
Tato uživatelsky přívětivá aplikace vám umožňuje plně ovládat tiskárnu z vašeho 
chytrého zařízení2. Můžete s ní tisknout fotografie, kopírovat dokumenty, nastavovat a 
řešit problémy s tiskárnou a objevit nepoznanou kreativitu díky široké škále uměleckých 
šablon.
Technologie Heat-Free
Díky technologii Micro Piezo Heat-Free si můžete užívat konzistentního 
vysokorychlostního tisku s výrazně nižší spotřebou energie. Šetříte tak čas i peníze.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Šestibarevný inkoust Epson Claria ET 
Premium
Tiskněte barevné snímky bez okrajů formátu 
A4 a úžasné černobílé fotografie
Mimořádně úsporný tisk
S jednou sadou lahviček s inkoustem lze 
vytisknout až 2 300 vysoce kvalitních 
fotografií1
Moderní možnosti připojení
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ethernet a Apple AirPrint
Pro práci i zábavu
Podavače papíru formátu A4 a fotografií plus 
dva zadní podavače pro média větší tloušťky
Oboustranný tisk
Tiskněte ostrý text na dokumenty formátu A4 
pomocí pigmentového černého inkoustu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku 6barevná inkoustová tiskárna
Min. velikost kapky 1,5 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie Pigment black and Dye colour Inks
Tiskové rozlišení 5.760 x 1.440 dpi

TISK
Number of colours 6 colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 16 Str./min Černobíle, 12 Str./min Colour, 25 s na fotografii 10 x 15 cm
Barvy Černá [Pigment], Fotografická černá [Dye], Azurová [Dye], Žlutá [Dye], Purpurová [Dye], Grey 

[Dye]
Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SKENOVÁNÍ
Skenovací rozlišení 1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontálně x vertikálně)
Typ skeneru Contact image sensor (CIS)

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Počet zásobníků papíru 3
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, Vlastní
Duplexní tisk Ano (A4, obyčejný papír)
Okraje tisku 0 mm horní, 0 mm pravý, 0 mm spodní, 0 mm levý (Je-li definovaný okraj. Jinak 3mm nahoře, 

vlevo, vpravo a dole.)
Kapacita zásobníku papíru 100 Listy Standardní, 20 Fotografické listy
Zpracování médií Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk bez okrajů, Potisk CD a DVD, Dráha pro 

Fine Art Paper, Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 17 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 7,5 W Připraveno, 0,3 

W (vypnutí), TEC 0,16 kWh/week
Rozměry výrobku 403 x 369 x 162 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 8,4 kg
Max. hladina hluku 5 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 

37 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová 

verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 
Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Obsažený software Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Tisk z mobilních zařízení a tisk 
do cloudu

Apple AirPrint, Mopria

DALŠÍ FUNKCE
LCD displej Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Paměťové karty SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, Mini SDXC*, MiniSDHC* (* 

Adaptor required, not supplied in box)
Funkce a vlastnosti Dotyková obrazovka, PictBridge, Přímý tisk, Přímý tisk z USB

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele, 50.000 Strany

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CJ20402

Čárový kód 8715946676340

Země původu Indonésie

EcoTank L8160

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
Záruční dokument
Driver and Utilities (CD)
napájecí kabel
Ink set
Úvodní příručka

INK BOTTLE COMPATIBILITY

115
115
115
115
115
115

INK BOTTLE YIELD DATA

Součástí 
dodávky

1.800 photos* 1.800 photos*

Výměna 2.300 photos* 2.300 photos*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v 
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a 
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách 
www.epson.eu/pageyield

1.  1) Uvedená výtěžnost lahviček s inkoustem je stanovena
podle metodiky Epson na základě testovacích vzorů ISO/IEC
29103 pro tisk fotografií formátu 10x15 cm, a NENÍ stanovena
dle normy ISO/IEC 29102. Výtěžnost se může lišit v závislosti
na tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru,
frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je
například okolní teplota. Při prvotním nastavení tiskárny
bude určité množství inkoustu využito k naplnění tiskové
hlavy, takže výtěžnost zaváděcí sady inkoustů může být nižší.
Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.
2.  2) Aplikace Epson Smart Panel a Epson Creative Print
vyžadují bezdrátové připojení a aplikace společnosti Epson
pro tisk. Aplikace Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud a
Epson Remote Print Driver vyžadují připojení k internetu.
Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení
naleznete na webových stránkách www.epson.cz/connect.

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