EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

TISK EPSON
NA POŽÁDÁNÍ
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DOKONALÁ
BARVA
Váš profesionální tisk s těmito rychlými a flexibilními
24palcovými a 44palcovými tiskárnami bude ještě
působivější díky přidání nové barvy “výrazná purpurová”
v sadě inkoustů Epson UltraChrome. S přesnější, trvalejší
a přirozenější barvou změní způsob, jakým jste doposud
tiskli materiály POS, výkresy CAD/GIS a jiné.

Výrazná
purpurová

Azurová

Žlutá

Fotografická
černá

Matná
černá

Dva černé inkousty pro větší všestrannost
Sada inkoustů obsahuje matný i fotografický černý inkoust, čímž se
maximalizuje kvalita na médiích, které si zvolíte, včetně lesklého fotopapíru.
Tiskárna automaticky zvolí inkoust optimálně odpovídající médiu, což
přidává na pohodlí a produktivitě, ať už tisknete cokoli.

Trvalejší výtisky
Tyto tiskárny vytváří výsledky, které jsou vysoce odolné
vůči světlu, takže si vaše výtisky udrží barvu a kvalitu
déle, ať už je používáte kdekoli. Speciálně vyvinuté
pigmentové inkousty jsou také odolné vůči vodě, takže
se můžete spolehnout, že dosáhnete větší působivosti
na delší dobu i ve venkovních podmínkách.

Vynikající stabilita barev
Při použití inkoustu Epson UltraChrome s barvou “výrazná
purpurová” máte jistotu, že vaše inkousty velmi rychle uschnou
a stabilizují se. Tak získáte přesnou barvu, na kterou se můžete
spolehnout a pracovat s ní jen pár minut po té, co vaše výtisky
opustí tiskárnu.

Rozšiřujeme svět barev
Inkoust Epson UltraChrome s novou barvou
“výrazná purpurová”
Inkoust Epson UltraChrome

Nová barva “výrazná purpurová”
přináší kombinaci širšího tónového
rozsahu s navýšenou přesností
barev. Obzvlášť patrné je to u
modrých, fialových, červených
a oranžových odstínů, což znamená,
že vaše výtisky budou přirozenější
a realističtější než kdy předtím.

RYCHLÝ A
EFEKTIVNÍ TISK
Tiskárny Epson Stylus Pro 7700 a 9700 jsou nabité
nejnovějšími technologiemi Epson, které odpovídají
široké škále potřeb profesionálního tisku svou přesností,
spolehlivostí a produktivitou. Společně vám poskytnou
skvělou kvalitu výstupu bez negativního vlivu na rychlost
práce.
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Lepší výsledky při vyšší rychlosti
POROVNÁNÍ RYCHLOSTI TISKU*
Obyčejný papír
Rychlost

(360 x 720 dpi)
(360 x 360 dpi)

Kvalita

(720 x 720 dpi)
(360 x 720 dpi)

Max. kvalita

(720 x 1 440 dpi)
(720 x 720 dpi)

Enhanced Matte Paper

Naše vůbec nejpokročilejší tisková hlava

Rychlost

(720 x 720 dpi)
(360 x 720 dpi)

Kvalita

(720 x 1 440 dpi)
(360 x 720 dpi)

Max. kvalita

(720 x 1 440 dpi)
(1 440 x 720 dpi)
0

Dokonale přesný
tvar bodů

5
10
Doba (min.)

Klíč:
Epson Stylus Pro 9700/7700
Epson Stylus Pro 9450/7450

Nová tisková hlava Epson MicroPiezo™ TFP kombinuje zdokonalený výkon
s větší trvanlivostí. Tato tisková hlava je optimalizovaná pro práci s inkoustem
Epson UltraChrome s novou barvou “výrazná purpurová” a postará se
o dokonale přesné body s prakticky žádným mlžením či zdvojením. Pracuje
také s technologií Epson s proměnlivou velikostí kapiček – vytváří kapičky
malé až 3,5 piktolitru pro dokonalou čistotu a detaily.

Tyto tiskárny jsou navržené tak, aby
poskytovaly rychlejší výstup, aniž
by tím trpěla kvalita tisku. Činí tak
pomocí pokročilých komprimačních
a dekomprimačních technologií,
které urychlují tok dat při tisku.

Systém automatické kontroly trysek
Tento systém používá k ověření stavu trysek snímač a v případě nutnosti
tiskovou hlavu vyčistí – můžete tedy tisknout spolehlivěji po delší dobu. Funguje
automaticky, nepoužívá žádná média, celý proces trvá méně než 15 sekund
a může se spouštět mezi tiskovými úlohami bez obsluhy, aby vám zajistil klid
na vlastní práci.

Režim 720 x 720 dpi

Režim 1 400 x 1 400 dpi

Speciální režim pro čárové výkresy
S některými médii lze použít speciální režim 1 440 x 1 440 dpi, je-li potřeba
zvýšená ostrost čárových výkresů a alfanumerických znaků. Tento režim také
zvyšuje rychlost tisku, aby vám poskytl lepší výsledky rychleji než kdy dřív.
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JEDNODUCHÁ
DOKONALOST
Rozsah funkcí zjednodušuje proces tisku tak, jak to jen
lze, a dává vám možnost uzpůsobit si tiskárnu svým
potřebám. Nedílnou součástí produktu je rychlé síťové
připojení, jasné a jednoduché ovládání, přímočarý provoz
a údržba.

Volba ze dvou velikostí
inkoustové kazety
Vyberte si ze dvou velikostí kazety
tu, která bude vyhovovat vašemu
tisku. K dispozici jsou objemy 350 ml
či 700 ml, aby se zajistila maximální
produktivita s minimálním počtem
výměn kazet.

Barevný panel LCD
Díky panelu LCD s jasnými barvami můžete snadno ovládat všechny
aspekty tiskárny – od hladin inkoustů a rychlého čištění až po řezání
papíru a zrušení úlohy. S jasnými tlačítky a zřetelnou barevnou obrazovkou
s rozlišením 320 x 200 pixelů budete mít vždy vše pod kontrolou.

Snadná manipulace s papírem

Popis názvu
inkoustu

Přerušení/zrušení úlohy

Čištění

Otevření krytu držáku
zásobníku inkoustu

Uvolnění a zavření
válce podávání
papíru

Řezání papíru

Tisk čárových kódů

Tisk čárových kódů napomáhá sledování média v průběhu změn. Před
vyjmutím role jednoduše vytiskněte čárový kód – budete tak přesně vědět,
kolik zbývá, abyste se už nikdy nemuseli zabývat chybným tiskem, protože
na roli nebylo dost papíru.
Všestranné připojení
Tyto tiskárny jsou určené pro sítě 100Base TX/10Base T Ethernet a je proto
snadné je nainstalovat a sdílet v celé vaší kanceláři či studiu. Součástí
dodávky je také port USB 2.0 se sofistikovanými komprimačními
a dekomprimačními technologiemi pro rychlé zpracování dat.

Nový systém úchytu bez středového
vřetena usnadňuje výměnu papíru
a zabírá méně místa. Umí zacházet
se všemi druhy a velikostmi médií
a napnutími. Lze přepínat mezi
polohami pro dva a tři palce;
nastavení sklonu a zpětného napnutí
je automatické.
Nová rotační řezačka je trvanlivější
a řeže hladce a čistě řádově
v sekundách. Řeže všechny
druhy médií na rolích, takže
není potřeba ruční řezání.

ÚPLNÁ
KONTROLA
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Inteligentní software vám pomáhá získat z tiskárny to
nejlepší – ať už se jedná o sledování všech aspektů tisku,
zjednodušení vašeho způsobu práce nebo kreativitu.

Nový ovladač tiskárny
Nový intuitivní ovladač tiskárny se snadno používá a je možné ho
přizpůsobit, aby vám poskytoval takovou úpravu a množství informací,
které vyžadujete. Vyberte si z různých nastavení tisku a médií a využívejte
software Epson LFP Remote Panel 2 Utility k aktualizacím firmwaru až po
vlastní nastavení stránky.
Ovladač HDI
Tyto tiskárny obsahují ovladače pro podporu grafiky Heidi Device Interface
(HDI) používané systémem AutoCAD, takže můžete očekávat vysokou
rychlost i přesnost.
Nový správce rozvržení
Množství možností rozložení přidává tiskovým úlohám vytvořeným
v různých aplikacích a formátech na účinnosti. Mezi tyto možnosti patří
minimalizace prázdných mezer z důvodu šetření papíru, přizpůsobení roli
a volné uspořádání.

Software Epson CopyFactory

Tento software dělá ze skenování
a zvětšování malých dokumentů
na větší formáty bez ztráty kvality
obrazu záležitost jediného dotyku –
velké obrazy již nemusíte ukládat na
svůj počítač. Mezi pokročilé funkce
patří také automatická korekce
zkreslení, obnova barev a vrstvení
textu.
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NAPLNĚNÍ
POŽADAVKŮ
Ať už se jedná o použití v podnikání, či vzdělávání, tyto
všestranné tiskárny vám poskytnou vysoce kvalitní
a poutavé výtisky, které beze zbytku splní, co se od nich
očekává. Kombinují všechny funkce, které potřebujete
k transformaci vašeho podnikání, a zároveň si udržují
standardní kvalitu, přesnost a trvanlivost.

Flexibilní řešení tisku
Dodávání výtisků vysoké kvality pro podnikání, POS a vzdělání – můžete
se spolehnout, že tiskárny Epson Stylus Pro 7700 a Epson Stylus Pro 9700
vyjdou vstříc vaší kreativitě a napomohou zvýšit produktivitu. Úlohy, které
kdysi vyžadovaly vnější zdroje, je nyní možné provést z domu a pracovat
rychleji a účinněji, přičemž se spolehlivým nočním tiskem můžete vždy
splnit i ty nejtěsnější lhůty.

Obchod
S našimi tiskárnami je snadné
vytvořit poutavé materiály, které
vypadají lépe a déle vydrží – ať už ve
vnitřních či venkovních prostorech.
Dokonalé řešení pro nenákladný tisk
plakátů a poutačů pro prodejny.
• Interiérové poutače/POS
• Tisk na požádání a včas
• Reklamy/výklady

Vzdělávání
Tyto tiskárny jsou ideální pro školy a
jiné akademické instituce, knihovny,
muzea a místní úřady. Dodávají
vzdělávacím materiálům vysoce
kvalitní barvy, úsporně a rychle.
• Materiály pro kurzy na požádání
• Plakáty v profesionální kvalitě
• Materiály k sezónním událostem

Uživatelé CAD a GIS
Přeneste tisk map, výkresů a návrhů
do domácího prostředí. Stavební
a konstrukční společnosti, oddělení
designu a státní úřady mohou
vytvářet tisky v profesionální kvalitě
pro prezentace či na sklad – rychle,
úsporně a bez problémů.
• Přesná analýza dat
• Spolehlivá kvalita
• Specializace na čárové výkresy
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EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBCÍCH

TECHNOLOGIE TISKU
Tisková hlava
Konfigurace trysek
Směr tisku

Technologie automatického zarovnání hlavy, technologie automatické kontroly trysek, nová technologie
Epson LUT
10kanálová hlava Epson MicroPiezo™ TFP
360 trysek x 10 řádků
Obousměrný tisk, jednosměrný tisk

KVALITA TISKU
Maximální rozlišení
Minimální velikost kapiček inkoustu

1 440 x 1 440 dpi (možné i 2 880 x 2 880 dpi s technologií RIP), technologie proměnlivé velikosti kapiček
3,5 pl

SYSTÉM INKOUSTŮ
Inkoust
Barvy
Sloty
Kapacita inkoustové kazety

Inkoust Epson UltraChrome s novou barvou “výrazná purpurová”
5barevné pigmentové inkousty (azurový, výrazný purpurový, žlutý, fotografický černý, matný černý)
5 slotů
350 ml a 700 ml

RYCHLOST TISKU

Maximální kvalita (720 x 720 dpi) – formát tisku A1 na obyčejném papíru: 3,6 min*
Maximální rychlost (360 x 360 dpi) – formát tisku A1 na obyčejném papíru: 0,7 min (cca 43 m /h)*
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MANIPULACE S PAPÍREM
Způsob podávání papíru
Držák role papíru
Role papíru

Tloušťka

Třecí podavač
Typ úchytu role
2" jádro: max. ø 103 mm (~45 m)
3" jádro: max. ø 150 mm (~202 m)
24": 254 mm – 610 mm
44": 254 mm – 1 118 mm
24": 210 – 610 mm
44": 210 – 1 118 mm
24": Role papíru: 406 mm – 610 mm, Samostatné listy: 210 mm – 610 mm
44": Role papíru: 406 mm – 1 118 mm, Samostatné listy: 210 mm – 1 118 mm
0,08 – 1,50 mm

OVLÁDACÍ PANEL

2,5palcový barevný displej LCD s bílým podsvícením

OVLADAČ

Windows XP (32/64 bitů), Vista (32/64 bitů), Mac OS X 10.3.9 nebo novější, X86 Linux 32 bitů (Ubuntu,
Fedora, Debian, SUSE, Mandriva), Speciálně: ovladač HDI pro systém Autocad

ROZHRANÍ

Standardně: vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Rozhraní Ethernet 10Base-T/100Base-TX

ŘÍDÍCÍ KÓD

ESC/P raster, ESC/P2, ESC/P3

PAMĚŤ

Tiskárna: 256 Mb, Síť: 64 Mb

Rozměry role (šířka)
Samostatné listy (šířka)
Oblast tisku (šířka)

ROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost

Epson Stylus Pro 7700 (24"): 1 356 x 667 x 1 209 mm
Epson Stylus Pro 9700 (44"): 1 864 x 667 x 1 209 mm
Epson Stylus Pro 7700 (24"): 80 kg
Epson Stylus Pro 9700 (44"): 115 kg
Uvedené rozměry a hmotnost jsou přibližné a zahrnují stojan tiskárny.

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE
Napětí
Spotřeba

100 – 240 V stříd., 50/60 Hz
Provoz: 70 W, Úsporný režim: Méně než 16 W; Pohotovostní režim: Méně než 1 W

AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU

<50 dB (A)

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Teplota
Vlhkost

Provoz: 10 až 35°C
Skladování: -20 až 40°C
Provoz: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Skladování: 5 až 85 % (bez kondenzace)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Adaptér médií v roli: C12C811241
Jednotka cívky s automatickým navíjením: C12C815321 (pouze SP 9700)
Náhradní ostří automatického ořezávače: C12C815331
Nádržka pro údržbu: C12C890501

ZÁRUKA

2 roky – oprava na místě
Volitelné prodloužení na 3 roky, je-li k dispozici

Formát tisku: A1

Pro_7700_9700 – 1CZ – 09/09

*Obrázek kola vytištěný na formát A1 používaný k porovnání rychlosti tisku

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.

INKOUSTOVÉ KAZETY
Tiskárny Epson Stylus Pro 7700 a Epson
Stylus Pro 9700 se dodávají s počátečními
kazetami 110 ml
černá
• Fotografická
černá
• Matná
• Azurová
purpurová
• Výrazná
• Žlutá
Velikosti kazet:
350 ml a 700 ml

S tiskárnami Epson Stylus Pro 7700 a
9700 získáte zdarma přístup k informacím
‚MyEpsonPrinter.eu‘ a systému správy,
zakoupíte-li si volitelné prodloužení záruky.
Toto webové řešení vám umožňuje vzdáleně
sledovat a spravovat vaše velkoformátové
tiskárny Epson online. Poskytuje přístup
k aktuálnímu stavu a informacím o nákladech
na jednotlivé úlohy, e-mailová upozornění na
docházející inkoust – zkrátka budete moci
odkudkoli udržovat vaše tiskárny ve stavu
maximální produktivity a nákladové efektivity.
Další podrobnosti naleznete na stránce
www.myepsonprinter.eu

NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNETE
S ORIGINÁLNÍM INKOUSTEM
A PAPÍREM EPSON.

