
Epson Stylus Photo 1500W

Til fotoentusiaster, der overvejer at gå i gang med udskrivning  
i A3+, tilbyder Epson Stylus Photo 1500W - en uovertruffen 
kombination af bekvemmelighed og specifikationer i topklasse  
til blanke fotoresultater i høj kvalitet. Den vil også appellere til 
brugere i små kontorer/hjemmekontorer, der ønsker en 
universalprinter med avancerede tilslutningsmuligheder og 
enestående billed- og præsentationskvalitet.

Brugerne kan udskrive hvor som helst i hjemmet takket være 1500W's 
indbyggede Wi-Fi-tilslutning. Dette muliggør bekvem, trådløs udskrivning  
fra bærbare pc'er og skrivebordspc'er. Brugerne kan desuden udskrive trådløst 
fra mobile enheder såsom smartphones og tablet-pc'er med Epsons gratis  
iPrint app1.

En lang række udskriftsprojekter kan klares på 1500W, som udskriver på blankt 
papir, mat papir, almindeligt papir, konvolutter, transferpapir til påstrygning samt 
CD'er og DVD'er. Printeren understøtter standard 10 × 15 cm fotos hele vejen op 
til panoramiske og A3+-udskrifter.

1500W anvender Epsons Claria Photographic farvebaserede blæk med seks 
farver, som giver livagtige resultater med lang holdbarhed. Kombineret med 
Epsons Micro Piezo printhoved, som giver en dråbestørrelse på 1,5 pl, giver dette 
udskrifter i høj kvalitet med fine detaljer og glatte farveovergange og en opløsning 
på 5760 × 1440 dpi.

En udskrivningshastighed på 45 sekunder pr. 10 × 15 cm udskrift i standard 
fototilstand2 betyder, at 1500W er særdeles produktiv.

DATABLAD

NØGLEFUNKTIONER

•	 	Udskriv	hvor	som	helst	i	hjemmet	med	
Wi-Fi-tilslutning

•	 	Understøtter	udskrivning	fra	smartphones	
og tablet-pc'er med Epson iPrint app1

•	 	PictBridge™-understøttelse af 
direkte udskrivning fra kameraer og 
fotofremvisere

•	 	Kompatibel	med	et	bredt	udvalg	 
af medier

•	 	Driveren	understøtter	følgende	
mediestørrelser: 10 × 15 cm fotos, 
A6-postkort, 30 × 30 cm albumsider, 
panoramiske og A3+-udskrifter med mere

HVIS DU VIL OPNÅ DE BEDSTE 
RESULTATER, SKAL DU ALTID 
BRUGE ORIGINAL BLÆK  
FRA EPSON

Udskriv	fantastiske	fotos	i	High	Definition	bedre	
end hos fotohandleren med Epson Claria
Photographic blæk og et bredt udvalg af Epson 
medier.
•	 	Udskriv	professionelle	fotos	fra	digitalkameraer	

med høj opløsning
•	 	Opnå	en	bredere	farveskala	og	mere	glidende	

overgange
•	 	Hurtigtørrende	udskrifter,	der	er	vandfaste,	

udtværingsfrie og langtidsholdbare
•	 	Fotos	holder	i	op	til	98	år	i	en	fotoramme	eller	

over 200 år i et album2

5760
dpi

Resolution



PRODUKTSPECIFIKATIONER
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UDSKRIVNINGSTEKNOLOGI
Udskrivningsmetode
Dysekonfiguration
Dråbestørrelse
Blæksystem

Inkjetprinter med seks farver, Epson Micro Piezo printhoved
90	dyser	for	hver	farve	(cyan,	lys	cyan,	magenta,	lys	magenta,	gul,	sort)
1,5	pl	(minimum)	med	Advanced	Variable-sized	Droplet-teknologi
Epson Claria Photographic blæk

UDSKRIFTSOPLØSNING Op	til	5760	×	1440	optimerede	dpi	på	egnede	medier	med	RPM
(Resolution	Performance	Management)

UDSKRIVNINGSHASTIGHED
Foto A3+
Foto 10 × 15 cm

Ca.	198	sek.2
Ca. 45 sek.2

INTERFACE
USB
Wi-Fi
Andet

Hi-Speed	USB	–	kompatibel	med	USB	2.0–specifikationen
Trådløst	LAN	IEEE	802.11b/g/n
PictBridge

TRÅDLØS SIKKERHED 64	bit,	WEP	–	128	bit,	WPA	–	PSK	(TKIP)	–	overholder	WPA2,
WPA	–	PSK	(AES)	–	kompatibel	med	WPA2

PAPIRHÅNDTERING
Kapacitet

Mediestørrelse

Udskriftsmargen
Printbar	CD/DVD

100	ark	almindeligt	papir	i	A4-format	(75	g/m2)	
30 ark Epson Premium Glossy Photo Paper
A3,	A3+,	A4,	Letter,	Legal,	20	×	25	cm,	13	×	20	cm,	13	×	18	cm,	16:9	bredformat,	10	×	15	cm,	
9	×	13	cm,	A5,	A6,	B4,	B5,	brugerdefineret,	konvolutter:	Nr.10,	DL,	C6
0 mm top, venstre, højre og bund vha. brugerdefinerede indstillinger i printerdriveren3

8	cm,	12	cm

BLÆKPATRONER

Owl-serien

Seks	separate	blækpatroner
Sort
T0791

Cyan
T0792

Magenta
T0793

Gul
T0794

Lys cyan
T0795

Lys magenta
T0796

ELEKTRISKE  
SPECIFIKATIONER
Strømforbrug

Spænding

Ca.	18	watt	(udskrivningstilstand,	ISO/IEC	24712–mønster)
Ca.	3,5	watt	(dvaletilstand)
ENERGY	STAR-godkendt	printer
Vekselstrøm	220–240	V

OPERATIVSYSTEM Windows	XP/XP–x64/Vista,	Win	7,	Mac	OS	10.4.11	eller	nyere

GENERELT
Mål	(B	×	D	×	H)
Vægt
Støjniveau

 
	 	 		 		 	 	(uden	blækpatroner	og	strømkabel)
4,8	B(A)	(med	Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper/Photo	RPM–tilstand)
35	dB(A)	(med	Epson	Premium	Glossy	Photo	Paper/Photo	RPM–tilstand)

SOFTWARE Epson	Easy	Photo	Print,	Epson	Print	CD,	Epson	iPrint	2.0,	Online	brugervejledning

GARANTI 1 års standardgaranti
Valgfri forlængelse til tre år, hvor dette er tilgængeligt

1	 	Understøtter	følgende	sprog:	engelsk,	tysk,	fransk,	italiensk,	spansk,	portugisisk	og	hollandsk.	Kræver	trådløs	forbindelse	til	 
internettet.	Yderligere	oplysninger	om	bl.a.	understøttede	enheder	finder	du	på	www.epsonconnect.eu

2	 	Du	kan	finde	flere	oplysninger	på	www.epson-europe.com
3  Ellers 3 mm top, venstre, højre og bund

Epson	Stylus	Photo	1500W

ORIGINALE BLÆKPATRONER

 T0791
 T0792
 T0793
 T0794
 T0795
 T0796

ANBEFALET PAPIR

Epson	Micro	Piezo™–inkjetteknologi
giver fremragende resultater på et bredt 
udvalg af papirtyper, så du opnår fleksibilitet 
til at udskrive alt det, du har behov for. 
Epson fremstiller et udvalg af papir, som 
gør	dette	muligt	–	lige	fra	inkjetpapir	i	A4	til	
blankt fotopapir i forskellige størrelser.

OPLYSNINGER OM LOGISTIK

SKU code  
Stregkode  
Kassens mål  
Kassens vægt   
Mængde pr. palle   
Oprindelsesland   

Hvad er der i kassen
Epson	Stylus	Photo	1500W,	seks	
separate	blækpatroner,	software–CD,	
grundlæggende brugervejledning, 
vejledningen	"Start	her",	garantidokument,	
strømkabel

••••••

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.


	SKU: C11CB53302
	barcode: 8715946491523
	carton dimensions: 707 × 439 × 318 mm
	carton weight: ca. 12,1 kg
	pallet quantity: 12
	country o: Indonesien
	dimensions: 616 × 322 × 215 mm
	weight: 11,8 kg


