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Testy, materiały dydaktyczne, harmonogramy, dokumenty, dyplomy a nawet gazetki 

szkolne i zdjęcia – każdego dnia szkoły w Polsce zadrukowują tysiące stron. Teraz – nie 

tracąc jakości – mogą to robić taniej, nawet do 90 proc.

Druk, na który szkoła może 
sobie pozwolić

Dla nauczycieli i  pracowników szkolnej ad-

ministracji porządna drukarka to jedno z pod-

stawowych urządzeń codziennego użytku 

a  zakres zastosowań w  szkole ogranicza tylko 

wyobraźnia. I zasobność portfela. Specjalistom 

z �rmy Epson udało się jednak znacznie ogra-

niczyć ten ostatni problem – związany z  kosz-

tami druku.

Nowa seria jedno- i wielofunkcyjnych druka-

rek z  systemem stałego zasilania w czarny atra-

ment (WorkForce M200/M105/M100) pozwala 

na zminimalizowanie kosztów druku poniżej 1 gr 

za stronę A4. Oznacza to koszt rzędu 5 zł za wy-

druk ryzy papieru! To interesujące rozwiązanie do 

zastosowań biurowych. Każda drukarka dostar-

czana jest z dwoma butelkami z czarnym, szyb-

koschnącym, odpornym na wodę i rozmazywanie 

atramentem (każda o pojemności 140 ml), które 

pozwalają na wydrukowanie łącznie 11 000 stron 

w tempie 15 stron na minutę.

Niekiedy jednak w szkolnej rzeczywistości czar-

no-biały druk nie wystarcza. Wtedy możemy się-

gnąć po szeroką gamę kolorowych drukarek �rmy 

Na stronie www.epson.pl 

dostępny jest kalkulator 

oszczędności. Wystarczy 

zaznaczyć model atramen-

towej drukarki firmy Epson 

oraz model, z którym chcemy 

go porównać, a następnie 

wskazać szacowaną inten-

sywność użytkowania i okres 

eksploatacji drukarki. 

Kalkulator oszczędności
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Szczegółowe dane techniczne opisywanych 

urządzeń na www.epson.pl
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Epson – i w tym przypadku konstruktorzy zadbali 

nie tylko o jakość, lecz także o kieszenie użytkow-

ników. Drukarki L550, L355 i L300 są dostarczane 

z dwoma dodatkowymi buteleczkami z atramentem, 

który wystarcza do wydrukowania około 12 000 

stron czarno-białych i 6 500 stron kolorowych. L210 

i L110 dostarczane są z atramentem, który wystarcza 

do wydrukowania około 6 500 stron kolorowych i 4 

000 stron czarno-białych. Wygodne buteleczki o po-

jemności 70 ml zapewniają również niezwykle niski 

koszt druku poniżej 1 gr za stronę w czerni i poniżej 

2 gr za stronę w druku kolorowym.

Specjaliści z Epsona poszukując rozwiązań mi-

nimalizujących koszty druku poszli o  krok dalej 

i stworzyli drukarkę L800, która pozwala na druk 

zdjęć w pełnej palecie barw – nie różnią się od zdjęć 

wykonywanych w  zakładach fotogra$cznych ni-

czym, poza ceną: koszt druku zdjęcia w  formacie 

10x15 cm to około 16 gr (dla porównania: np. w Em-

piku ceny zaczynają się od 35 gr). To świetny pomysł 

na tanie uwiecznianie szkolnych uroczystości, kon-

ferencji czy wydarzeń z życia placówki. Drukarka, 

umożliwiająca drukowanie zdjęć w żywych i natu-

ralnych kolorach o dużej trwałości, bez marginesów 

do formatu A4, dostarczana jest z atramentem wy-

starczającym na wydrukowanie około 1 800 zdjęć 

(10x15 cm) – każdego w zaledwie 12 sekund.

Zalety drukarek Epson

  Zintegrowany bardzo duży pojemnik 

na atrament zapewniający niezwykle 

niski koszt drukowania

  Bezproblemowa konfiguracja i nieza-

wodne działanie

  Technologia szybkiego uzupełniania 

atramentu zapewniająca czyste i łatwe 

uzupełnianie

  Zawór zamykający umożliwiający 

łatwy i bezpieczny transport

  Oryginalny, wysokiej jakość atrament 

Epson do profesjonalnych wydruków

  Specjalnie zaprojektowane szczelne 

zakrętki, filtry i rurki ograniczają do 

minimum straty atramentu

  Zintegrowane rurki doprowadzające 

tusz zapobiegają zacięciom papieru

  Wewnętrzny spokój z gwarancją firmy 

Epson

Promocja


