
L382
DÁTOVÝ LIST

Multifunkčná tlačiareň s integrovanými atramentovými zásobníkmi na 
hodpodárnu a spoľahlivú farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie.

Zariadenie L382 poteší používateľov v domácnosti a domácej kancelárii, ktorí hľadajú 
kvalitnú a mimoriadne hospodárnu tlač, skenovanie a kopírovanie. Vďaka systému 
veľkokapacitných atramentových zásobníkov vytlačia používatelia tisíce strán za veľmi 
nízku cenu. Vďaka rýchlemu a bezproblémovému nastaveniu sa od začiatku 
jednoducho používa. Ponúka aj tlač fotografií bez okrajov. 

Dajte zbohom atramentovým kazetám – atrament na dva roky1
Či už tlačíte čiernobielo alebo farebne, tlačiareň L382 ponúka mimoriadne nízke 
náklady na stranu so zahrnutým atramentom na dva roky. V balení obsahuje dostatok 
atramentu na vytlačenie neuveriteľných 13 000 strán čiernobielo a 6 500 strán farebne² 
bez potreby výmeny atramentového zásobníka. Dodáva sa s jednou súpravou 
atramentov a dvoma dodatočnými náplňami čierneho atramentu ako štandard v balení.

Rýchlo a jednoducho
Tlačiareň L382 uvediete do prevádzky okamžite. Vďaka rýchlemu a bezproblémovému 
nastaveniu budete s touto tlačiarňou oveľa produktívnejší od úplného začiatku. S 
rýchlosťou tlače 10 str./min3 nebudete musieť ani dlho čakať na dokumenty. 

Tlač v kvalite Epson
Vďaka tlačiarni L382 si užite spoľahlivú a hospodárnu tlač. Každý prvok, od úplne 
integrovaného a účelne vytvoreného atramentového zásobníka po originálne 
atramentové náplne Epson, bol navrhnutý tak, aby fungoval v harmónii s ostatnými 
súčasťami. S nekvapkajúcimi dýzami, jasným označením a technológiou rýchleho 
dopĺňania je dopĺňanie atramentového zásobníka jednoduché a bezproblémové. Vďaka 
tlačovej technológii Micro Piezo od spoločnosti Epson tlačiareň L382 prináša 
konzistentné výtlačky vysokej kvality. Navyše si môžete užívať skener s rozlíšením 1 
200 dpi a tlač fotografií bez okrajov. Je to skutočne ucelený balík. Pre vašu väčšiu 
spokojnosť sa dodáva aj so zárukou výrobcu na jeden rok alebo 30 000 strán.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Mimoriadne hospodárna tlač, skenovanie 
a kopírovanie
Integrovaný atramentový zásobník s veľmi 
veľkou kapacitou
Atrament na dva roky1
13 000 strán čiernobielo a 6 500 strán 
farebne²
Dodatočné atramenty ako súčasť balenia
Jedna štandardná súprava atramentov a 
dve dodatočné náplne čierneho atramentu v 
balení
Vysoká kvalita, spoľahlivé výsledky
Technológia Micro Piezo a originálny 
atrament Epson
Bezstarostné používanie
Chránené zárukou spoločnosti Epson na 12 
mesiacov alebo 30 000 strán



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače Tlačová hlava Epson Micro Piezo™
Minimálna veľkosť kvapôčky 3 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia Dye Ink
Rozlíšenie tlače 5.760 x 1.440 DPI
Konfigurácia trysiek 180 Trysky čierna, 59 Trysky na farbu
Kategória Samostatné miesto, Pracovná skupina
Multifunkčné Tlač, Skener, kópia

TLAČ
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

10 Str./min. Čiernobiela, 5 Str./min. Colour

Najvyššia rýchlosť tlače 15 Str./min. Colour (obyčajný papier), 33 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 69 Sekundy na 
fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)

Farby Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVANIE
Rozlíšenie skenovania 600 DPI x 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Typ skenera Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Rýchlosť jednostranného 
skenovania (čiernobielo A4)

300 DPI 2,4 ms/riadok; 600 DPI 7,2 ms/riadok

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Počet priehradiek na papier 1
Formáty papiera C6 (Obálka), B5, A6, A5, A4, Legal, Užívateľsky definované, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 

10 (obálka), DL (obálka), 16:9
Obojstranná tlač Manuálne
Kapacita priehradky na papier 100 Listy Štandardná, 100 Listy maximálne, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií Tlač bez okrajov

VŠEOBECNE
Spotreba energie 13 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (úsporný režim), 3,8 

Watt Pripravený, 0,3 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified
Rozmery produktu 482 x 300 x 145 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 4,4 kg
Hladina akustického tlaku 5,2 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM - 38 dB (A) s 

prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM
Kompatibilné operačné systémyMac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, 

Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 
8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, 
XP Professional x64 Edition

Priložený softvér Epson Scan
Colour Black

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 30.000 Strany

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CF43402

Čiarový kód 8715946621678

Krajina pôvodu Filipíny

L382

OBSAH DODÁVKY

Softvér (CD)
Návod na montáž
Elektrický kábel
Hlavné zariadenie
Záručný list
Štyri samostatné 70 ml atramentové náplne 
(čierna, azúrová, žltá, purpurová) a dve 
náhradné nádobky s čiernym atramentom

KOMPATIBILITA ATRAMENTOVÝCH 
KAZIE

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Pribalené 13.000 strán* 6.500 strán*

Výmena 4.500 strán* 7.500 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.  Atrament na 2 roky na základe priemerného mesačného
objemu tlače používateľov (program objemu strán IDC WW,
2015)
2.  Uvedená výťažnosť je odhadovaná podľa originálnej
metodológie spoločnosti Epson zo simulácie tlače skúšobných
obrazcov podľa normy ISO/IEC 24712 s náhradnou súpravou
atramentov. Uvedená výťažnosť NIE JE určená podľa normy
ISO/IEC 24711. Uvedená výťažnosť alebo náklady na stranu sa
môžu meniť v závislosti od tlačených obrázkov, typu
použitého papiera, frekvencie tlače a prevádzkového
prostredia (napríklad teploty).  Pri úvodnom nastavení
tlačiarne sa isté množstvo atramentu použije na naplnenie
dýz tlačovej hlavy, preto výťažnosť dodávanej súpravy
atramentu na prvé použitie môže byť nižšia.
3.  Stanovené v súlade s normou ISO/IEC24734 predstavujúc
priemernú hodnotu ESAT z testu zariadenia kancelárskej
kategórie pri čiernobielej, jednostrannej tlači

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.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


