
Kombinace schopností vzdáleného nátisku, vysokorychlostního 
tisku, vysoké úrovně automatizace a superširokého barevného 
rozsahu činí tiskárnu Epson 4900 vysoce produktivním tahounem 
pro malou kancelář nebo prostředí studia.

Tato kompaktní 17palcová produkční tiskárna udává nové standardy v barevné 
přesnosti pro předtiskové služby, balení, design, komerční fotografi e a jemnou 
reprodukci umění. Tiskárna Stylus Pro 4900 dosahuje 98% pokrytí palety 
PANTONE®* a pyšní se výjimečnou barevnou konzistencí a věrností barev. 
11barevný inkoust Epson UltraChrome HDR a pokročilá tisková hlava TFP 
pokaždé zaručují profesionální vzhled.

Automatická certifi kace a kalibrace barev tiskárny Stylus Pro 4900 zajišťuje 
vysokou kvalitu vzdálených nátisků. Volitelný inline SpectroProofer zajišťuje 
konzistentní, opakovatelnou barevnou přesnost při použití různých médií, rychlé 
vyhodnocení kontrolních proužků a barevných schémat při vytváření ICC profi lů 
a ověřuje barevnou věrnost tisku.

Díky své produkční rychlosti, která dosahuje až 30m2 za hodinu a minimálním 
požadavkům na údržbu, je tiskárna Stylus Pro 4900 skvělým pomocníkem při 
zvyšování produktivity studia. Vysokokapacitní zásobník papíru s předním plněním 
usnadňuje vkládání papíru a automatizovaná výměna papíru pro vás znamená, 
že nemusíte ztrácet čas přepínáním mezi jednotlivými listy a papírem v rolích. 
Tiskárna automaticky přepíná mezi předinstalovaným fotografi ckým a matným 
inkoustem a všechny inkousty jsou k dispozici v kazetách s vysokou kapacitou, 
takže jejich výměna je méně častá a užitná hodnota se tak zvyšuje.

Epson Stylus Pro 4900 dokáže tisknout na širokou řadu médií až do tloušťky 
1,5 mm včetně silných fotografi ckých nebo matných prezentačních desek, pláten 
a uměleckých papírů a možnosti podávání papíru zahrnují kazetový zásobník, 
deskový podavač nebo papír v rolích.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

•  Široký rozsah barev pokrývající až 98% 
barevné škály PANTONE® 

•  Automatická certifi kace a kalibrace barev 
pro konzistentní barevnou shodu

•  Automatizovaná produkce s volitelným 
systémem inline SpectroProofer

•  Schopnost tisku na řadu médií do tloušťky 
až 1,5 mm

•  Rychlost tisku dosahuje až 30m2 za 
hodinu

•  Splňuje podmínky programu ENERGY 
STAR®
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* PANTONE® je majetkem společnosti Pantone LLC. 98% pokrytí 
VZORNÍKU BAREV PANTONE pro přímé barvy na “křídě” je 
vyhodnoceno na základě tisku na bílém polomatném nátiskovém 
papíru Epson s použitím tiskového ovladače Epson při rozlišení 
2 880 x 1 440 dpi. Pokrytí PANTONE se může lišit v případě, 
že je k tisku používán RIP software třetí strany.

Epson Stylus Pro s 
volitelným systémem 
inline SpectroProofer
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Epson Stylus Pro 4900

TECHNOLOGIE TISKU
Způsob tisku
Trysky
Minimální velikost kapiček inkoustu

Zdokonalená tisková hlava Epson Micro Piezo TFP
360 trysek / 10 kanálů
3,5 pl

ROZLIŠENÍ TISKU 2 880 x 1 200 dpi

SYSTÉM INKOUSTŮ 11barevná sada inkoustů Epson UltraChrome HDR 
Pk, Mk, (volič inkoustu) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G

RYCHLOST TISKU až 30 m2 za hodinu

MANIPULACE S PAPÍREM
Samostatné listy

Okraje tisku média v listech

Okraje tisku média v rolích

Rozměry role

Tisk až k okrajům - bezokrajový tisk na média 
v rolích

Tisk až k okrajům - bezokrajový tisk na média 
v listech

A2 (17 palců), A3++, A3+, A3, A4, Letter

Režim 1: 3 mm (nahoře, po stranách, dole); Režim 2: 3 mm (horní, levý a pravý), 
14 mm (spodní)

K dispozici jsou 4 režimy; Výchozí: 3 mm na všech okrajích (horní, pravý, levý, spodní)

203 mm – 432 mm, ( 8 palců –17 palců ), A4 – A2+, 2palcové jádro/ 3palcové jádro

Max. 432 mm; 8 palců,10 palců,11 palců,14 palců,16 palců,17 palců, 210 mm, 
254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 palců, 11 palců a 420 mm 
vyžaduje vymezovač

Pravé a levé okraje; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 
406 mm, 432 mm

INKOUSTOVÉ KAZETY 11 samostatných inkoustů
Fotografická černá C13T653100 Tmavě šedá C13T653700
Azurová C13T653200 Matná černá C13T653800
Zářivá purpurová C13T653300 Šedá C13T653900
Žlutá C13T653400 Oranžová C13T653A00
Světle azurová C13T653500 Zelená C13T653B00
Zářivá světle purpurová C13T653600

STÁLOST NA SVĚTLE 200 let

OVLÁDACÍ PANEL 2,5palcový barevný LCD displej s podsvícením

ROZHRANÍ
USB
Ethernet TCP/IP

Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0
100 BASE-TX, 10BASE-T

ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Spotřeba energie
Zdroj napájení

Splňuje podmínky programu ENERGY STAR® a odpovídá normě Tier2
Provozní: přibližně 52 W. S volitelným systémem inline SpectroProofer: přibližně 55 W
AC 100-240 V 50/60 Hz

OPERAČNÍ SYSTÉM Windows XP/XP 64bitový; Windows Vista 32/64bitový; Windows 7 32/64bitový; 
Mac OS 10.4.11 nebo novější

PAMĚŤ Tiskárna 256 MB, Síť 64 MB

ROZMĚRY (Š x H x V) Skladování: 863 x 766 x 406 mm. Tisk: 863 x 1 134 x 405 mm

HMOTNOST 52 kg

ÚROVEŇ HLUKU 45 dB (A)

SOFTWARE Ovladač Epson a Layout manager (správce rozvržení)
možnost Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu
Užitečné funkce systému SpectroProofer

ZÁRUKA 1 rok na místě + volitelná CoverPlus + rozšíření na 3 roky

SPECIFIKACE VOLITELNÉHO SYSTÉMU SPECTROPROOFER

SPECTROPROOFER ILS20EP/ILS20EPUV

ROZMĚRY (Š x V x H) přibližně 697 x 179 x 268 mm

HMOTNOST přibližně 10 kg (včetně ILS)

ROZHRANÍ Připojení k tiskárně pomocí plovoucího konektoru

ZDROJ NAPÁJENÍ nepotřebujete žádný kabel

MÉDIA 8 palců – 17 palců (Š) x 10 palců – 600 mm (D)

OBLAST MĚŘENÍ 8 – 50 záplat, média: 17 palců – 3 x 2 mm (Š) x 12 mm – 600 mm (D)

VELIKOST ZÁPLATY 7 x 12 mm

DRŽÁK přibližně 10 kg

ZADNÍ STĚNA Černá/bílá, instalace ze zadní strany držáku

KALIBRAČNÍ SONDA Instalace ze zadní strany držáku

INKOUSTOVÉ KAZETY

Tiskárna Epson Stylus Pro WT7900 je 
dodávána s 80ml zaváděcími kazetami

• Fotografická černá (C13T653100)

• Azurová (C13T653100)

• Zářivá purpurová (C13T653300)

• Žlutá (C13T653400)

• Světle azurová (C13T653500)

• Zářivá světle purpurová (C13T653600)

• Tmavě šedá (C13T653700)

• Matná černá (C13T653800)

• Šedá (C13T653900)

• Oranžová (C13T653A00)

• Zelená (C13T653B00)

Velikosti kazet: 200 ml

OBSAH BALENÍ

•  Epson Stylus Pro 4900
•  11 x 80ml zaváděcí inkoustové kazety
•  Napájecí kabel
•  Disk CD se softwarem
•  Průvodce nastavením
•  Vzorek média
•  Záruční list
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NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ DOSÁHNETE, 
BUDETE-LI VŽDY POUŽÍVAT 
ORIGINÁLNÍ INKOUST A PAPÍR 
SPOLEČNOSTI EPSON

Zůstaňte připojeni a ovládejte svou tiskárnu 
prostřednictvím řešení myEpsonPrinter.eu. Toto webové 
řešení pomáhá se správou vašich velkoformátových 
tiskáren Epson on-line. Poskytuje přístup k aktuálnímu 
stavu a informacím o nákladech na jednotlivé úlohy, 
můžete dostávat e-mailová upozornění na docházející 
inkoust, zkrátka budete moci odkudkoli udržovat vaše 
tiskárny ve stavu maximální produktivity a nákladové 
efektivity.

Přihlaste se do programu pro vracení a recyklaci 
Epson jako člen služby myEpsonPrinter.eu a budete 
moci získat další výhody za vrácení vašich prázdných 
inkoustových kazet. Další podrobnosti naleznete na 
stránce www.myEpsonPrinter.eu

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.




