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︦ از ﹁︣وش ︡﹝︀ت︎   ︠︤﹋︣﹞
٠ ٢ ١ -  ٨ ٤ ٧ ٢ ٠  

چاپگر جوهرافشان رنگى تک کاره اپسون مدل ���� با چهار مخزن رنگ و تکنولوژى چاپ میکرو پیزو ، چاپ حداکثر 4500 صفحه براى سیاه و سفید و 7500 صفحه
براى رنگى انتظار مى رود ، این دستگاه به علت طراحى شیک و ابعاد کوچک و جمع و جورش انتخاب مناسبى براى دفاتر کارى کوچک مى باشد .

از مزایاى پرینتر جوهرافشان اپسون ، تکنولوژى Micro Piezo مى باشد که کمک مى کند تا چاپ با کیفیت باال و سریع انجام شود . میتوان گفت که پرینتر���� مناسب 
براى کارهاى خانگى، تجارى و ادارى با حجم کارى متوسط به پایین مى باشد.

18 ماه گارانتى

︀پ ﹋﹛ ﹨︤﹠﹥ و ا﹇︐︭︀دی

ر﹡﹍﹩  ﹤﹀︮ ٧٥٠٠ ٤٥٠٠ ︮﹀﹥ ︨﹫︀ه و︨﹀﹫︡  ︀پ ︡ا﹋︓︣ 

﹐︀︋ ️﹫﹁︣︸ ︀︋������  ﹟︤﹍︀︗ ﹏︋︀﹇ ︣﹨﹢︗ ︣ی ﹨︀ی︴︋

﹝︀﹊︣و︎﹫︤و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︀پ   ﹤︋  ︤︖﹞

و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی

تک کاره
چهار رنگ�
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﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩
︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︀پ

﹡﹢ع ︗﹢﹨︣

رزو﹜﹢︫﹟ ︀پ

A4 , Letter , Legal

USB

Dye

461 × 215 × 130 mm

Windows , Mac

720 × 720 dpi

2.4 kg

︨︣︻️ ︀پ  ���

︢︾︀﹋ ︤︀︨

Bi-directional , Uni-directional ﹡﹢ه ︀پ

را︋︳

︸︣﹁﹫️ ﹋︀︾︢ ورودی

︀پ دورو

ا︋︺︀د

وزن

ا﹇﹑م دا︠﹏ ︗︺︊﹥

︨︀ز﹎︀ر ︋︀ ︨﹫︧︐﹛ ︻︀﹝﹏ 

10 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0.6 Watt 
(sleep mode), 2.0 Watt (Ready) , 0.3 Watt (Power off)

﹝︭︣ف ا﹡︣ژی 

︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ﹝﹫﹊︣و ︎﹫︤و ا︎︧﹢ن  ١٨٠ ﹡︀زل ﹝︪﹊﹩ و ٥٩ ﹡︀زل ﹝︖︤ا ︋︣ای ﹨︣ ر﹡﹌

٩ ︮﹀﹥ در د﹇﹫﹆﹥ ︨﹫︀ه و ︨﹀﹫︡    /    ٤،٨  ︮﹀﹥ در د﹇﹫﹆﹥ ر﹡﹍﹩

٤ ︻︡د ︗﹢﹨︣ ا︮﹏ ا︎︧﹢ن ����������  ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ، د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀

د︨︐﹩

 ٥٠ ︋︣گ


