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ŘADA JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN 
EPSON

Společnost Epson je největším výrobcem jehličkových 
tiskáren na světě. Nabízí širokou škálu tiskáren, které 
jsou jedinečné svou rychlostí, hospodárným provozem, 
spolehlivostí a trvanlivým tiskem na všech typech 
kancelářského papíru. Jehličkové tiskárny jsou ideálním 
tiskovým řešením pro fakturační oddělení a účtárny, které 
zpracovávají vysoké objemy dat a potřebují tisknout 
vícevrstvé dokumenty, a pro které jednoduše neexistuje 
jiná alternativa, protože žádná technologie nenabízí 
prostřednictvím jediného zařízení tak široké možnosti.

9JEHLIČKOVÉ 
TISKÁRNY EPSON
Výkonné, odolné tiskárny určené 
ke střednímu a vysokému zatížení 
při nepřetržitém zpracování dat 
a vysokorychlostním tisku rozsáhlých 
kancelářských úloh. 9jehličkové tiskárny 
Epson nabízejí výjimečnou užitnou 
hodnotu za velmi příznivou cenu.

Kombinace vysoce přesného 
zarovnávání a důmyslně řešená 
manipulace s papírem umožňuje 
této kompletní řadě tiskáren s úzkým 
a širokým válcem vypořádat se 
s celou řadou tiskových úloh vysokou 
rychlostí a se špičkovou přesností. 
Tato řada je ideální pro použití v oblasti 
obchodu, průmyslu a logistiky za 
účelem zpracování dat, fakturace, tisku 
skladových výdejek, zpracování šeků, 
tisku štítků apod.

24JEHLIČKOVÉ 
TISKÁRNY EPSON
Nabízejí všechny funkce, které jsou k 
dispozici v rámci řady 9jehličkových 
tiskáren Epson, navíc však také 
možnost nastavení velikosti fontů 
a dopisní kvality. Protože 24jehličkové 
tiskárny Epson nabízejí vysokou kvalitu 
tisku, najdou dokonalé uplatnění při 
administrativních činnostech v oblasti 
maloobchodu a služeb a také při 
zpracování tiskových úloh, jako je 
například tisk faktur nebo objednávek. 

Tato řada je dále rozšířena o tiskárny 
s plochým ložem, které umožňují 
24jehličkový tisk na silnější materiály 
a širokou řadu nestandardních tiskopisů, 
jako jsou například účtenky a štítky.

Nabízí nesrovnatelné množství produktů zahrnujících všechny úrovně 
požadavků od malých po velké tiskové objemy. Mezi řadou jehličkových 
tiskáren Epson si vždy vyberete produkt s požadovaným poměrem mezi 
vlastnostmi, výkonem a náklady.

EPSON PLQ-22CS/22CSM
Dokumentární tiskárna s oboustranným 
skenerem, hlavou MSRW/MICR 
a rozbočovačem USB
Střední doba mezi poruchami dosahuje 
10.000 provozních hodin a zaručuje
vysokou spolehlivost
Vysoká výtěžnost pásky dosahuje
10 miliónů znaků

NOVINKA
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VÝHODY JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN
Nízké celkové náklady na vlastnictví přepočtené na 
výtisk (pouhých 20 eurocentů / 100 stránek) 
Možnost tisku na vícevrstvý papír
(1 originál + až 9 kopií) 
Trvanlivé výtisky (vydrží až 100 let) 
Tiskárny lze provozovat i v náročném prostředí
(při vysokých i nízkých teplotách, v suchém, vlhkém 
nebo prašném prostředí) 

Lze tisknout na nekonečný papír (dobré pro
návaznost transakcí) 
Dokáže pracovat s médii různých tlouštěk (papír, 
vícevrstvé formuláře, obálky, karty atd.) 
Různé dráhy papíru (zvolíte si podávání a dráhu papíru, 
které vyhovují uspořádání vaší pracovní stanice) 
Současně lze zpracovávat jednotlivé listy papíru 
a nekonečný papír

BAREVNÝ TISK 
Barevným tiskem lze zvýraznit důležité informace a 
zlepšit přehlednost formulářů. Barevné pásky Epson 
jsou ultrapevné a přinášejí barevné výsledky, které se 
nerozmazávají a nepouštějí barvu. Pro vybrané tiskárny je 
k dispozici snadno instalovatelné rozšiřující vybavení pro 
barevný tisk.

KOMPATIBILITA – ESC/P2
ESC/P (Epson Standard Code for Printers) je ve 
skutečnosti celosvětovým standardním ovládacím 
jazykem pro jehličkové tiskárny. Převážná většina 
oblíbených softwarových balíčků je s jazykem ESC/P 
kompatibilní, což pro vás znamená, že tiskárnu 
jednoduše zapojíte – a tisknete. Flexibilita a kvalita 
jehličkového tisku Epson je dále rozšířena o jazyk ESC/
P2, který umožňuje úpravy velikosti písma a vysoké 
rozlišení grafiky u 24jehličkových tiskáren Epson. 

ESC/P2 je plně kompatibilní se stávajícím softwarem, je 
navržen i k použití s jinými operačními systémy, než je 
systém Windows® a umožní vám provádět úpravy písma, 
aniž byste potřebovali nákladné procesory instalované 
na základní desce. Pracujete-li v prostředí systému 
Windows® a použijete-li rezidentní písma tiskárny, budete 
moci dosáhnout maximální rychlosti tisku.

Model tiskárny Zatížení
Pokladní
systémy

Prodejny Účetnictví Výpisy
Pasy a 

vkladní knížky
9j

eh
lič

ko
vé

 ti
sk

ár
ny Epson LX-300+II Nízké

Epson LX-1170II Střední

Epson FX-890 Vysoké

Epson FX-2190 Vysoké

Epson DFX-9000 Velmi vysoké

24
je

h
lič

ko
vé

 t
is

ká
rn

y

Epson LQ-50 Nízké

Epson LQ-300+II Nízké

Epson LQ-590 Střední

Epson LQ-630 Nízké

Epson LQ-680/680Pro Střední

Epson LQ-690 Střední

Epson LQ-2090 Střední

Epson LQ-2190 Vysoké

Epson DLQ-3500 Velmi vysoké

Epson PLQ-20/20M Střední

Epson PLQ-22CS Střední

Epson PLQ-22CSM Střední

Vysvětlivky        Nízké Střední Vysoké
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PRŮVODCE JEHLIČKOVÝMI TISKÁRNAMI EPSON

Epson
LX-300+II

Epson
FX-890

Epson
LX-1170II

Epson
FX-2190

Epson
DFX-9000

Epson
LQ-50 LQ-300+II

Rychlost    

Objem tisku / životnost

Nároky na místo

Tišší tisk

Plochá tiskárna

Nastavení mezery válce ručně ručně ručně ručně automaticky* ručně

Možnost tisku více kopií 1+4 kopie 1+5 kopií 1+4 kopie 1+5 kopií 1+9 kopií 1+2 kopie 1+3 kopie 1+4 kopie 1+6 kopií 1+4 kopie 1+4 kopie 1+5 kopií 1+5 kopií 1+6 kopií 1+7 kopií

Podávání papíru                    Nekonečný papír zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu

zespodu zespodu zespodu zespodu zespodu (zepředu)

zepředu zepředu

shora shora shora shora

zepředu (volitelně) zepředu (volitelně)

Šířka tisku
80 sloupců, 

8"
80 sloupců, 

8"
136 sloupců, 

13,6"
136 sloupců, 

13,6"
136 sloupců, 

13,6"
50 sloupců, 

5"
80 sloupců, 

Barevný tisk volitelně

FORMÁT PAPÍRU

rychlost je důležitější než kvalita tisku – 9 jehliček

OBJEM TISKU

≤ A4 ≤ A3/A4 na šířku

Nízký Nízký Vysoký

*  Tiskárny DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 a DLQ-3500 umožňují automatické nastavení mezery válce, aby bylo při výměně různých typů médií zajištěno optimální 
nastavení s minimálním zásahem uživatele. Automatické nastavení mezery válce také umožňuje tisk na různě silné formuláře, jako jsou například přepravní listy,
které mají více kopií a také obsahují štítek.

= nízké     = vysoké
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OBJEM TISKU

Vysoký

zepředu

zespodu

shora

zezadu Samostatné
listy
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Epson
LQ-300+II

Epson
LQ-630

Epson
PLQ-20/22

Epson
LQ-590

Epson
LQ-2090

Epson
LQ-2190

Epson
LQ-680/
680Pro

Epson
LQ-690

Epson
DLQ-3500

ploché lože ploché lože ploché lože ploché lože ploché lože

ručně ručně automaticky ručně ručně ručně

ručně
(LQ-680)

automaticky*
 (LQ-680 Pro) 

ručně automaticky*

1+2 kopie 1+3 kopie 1+4 kopie 1+6 kopií 1+4 kopie 1+4 kopie 1+5 kopií 1+5 kopií 1+6 kopií 1+7 kopií

zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu zezadu

zespodu zespodu zespodu zespodu

zepředu zepředu zepředu

shora zepředu zepředu shora shora zepředu zepředu zepředu zepředu

zepředu zepředu zezadu

50 sloupců, 80 sloupců, 
8"

80 sloupců, 
8"

94 sloupců, 
8"

80 sloupců, 
8"

136 sloupců, 
13,6"

136 sloupců, 
13,6"

106 sloupců, 
10,6"

106 sloupců, 
10,6"

136 sloupců, 
13,6"

volitelně standardně

KVALITA TISKU

24 jehliček – kvalita tisku je stejně důležitá jako rychlost

FORMÁT PAPÍRU

OBJEM TISKU PLOCHÉ LOŽE

PLOCHÉ LOŽE

≤ A4 ≤ A3/A4 na šířku

Nízký Ne Ano

A4 na šířku

Ne Ano
A3

Vysoký
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Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson LX-300+II 9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Díky kompaktním rozměrům není tiskárna Epson LX-300+II pouze ideální 
9jehličkovou tiskárnou pro fakturační oddělení a účtárny, kde se zaměstnanci 
potýkají s omezenými prostory, ale je také nízkonákladovým řešením pro 
měřicí a kontrolní systémy. Díky automaticky přepínatelnému USB, sériovému 
a paralelnímu rozhraní poskytuje tiskárna LX-300+II široké možnosti připojení.  

Epson LX-1170II 9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

9jehličková tiskárna Epson LX-1170+II je určena pro lehké pracovní zatížení. 
Díky možnosti tisku jednoho originálu a čtyř kopií je model LX-1170+II 
ideální pro různá prostředí, kde najde uplatnění při vykazování dat (např. 
statistiky a protokoly telefonních hovorů, hlášení zpracovávaná oddělením 
technické podpory a systémová hlášení počítačů), tisku výpisů a přepravních 
dokumentů nebo jako součást měřicích a řídicích systémů.

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Standardně Volitelně

Nekonečný papír

Samostatné listy
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Epson FX-890 9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tato tiskárna s úzkým válcem kombinuje vysokou rychlost tisku a nejvyšší 
spolehlivost. Díky střednímu objemu tisku mezi poruchami, který dosahuje 
52 miliónů řádků, je ideální volbou pro střední a vysoké objemy tisku. Papír 
lze podávat zepředu, shora, zezadu nebo zespodu a volitelný tlačný / tažný 
traktorový podavač lze použít k instalaci druhého nekonečného formuláře, 
což může být dokonalým řešením pro sklady, velkoobchody, spediční firmy 
a finanční účtárny.

Epson FX-2190/2190N 9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tato tiskárna s úzkým válcem kombinuje vysokou rychlost tisku a výjimečnou 
spolehlivost. Díky střednímu objemu tisku mezi poruchami, který dosahuje
52 miliónů řádků, je tato tiskárna vhodná pro střední a vysoké objemy tisku. 
Papír lze podávat zepředu, shora, zezadu nebo zespodu a další volitelnou 
tlačnou / tažnou traktorovou jednotku lze použít k instalaci druhého 
nekonečného formuláře, což uvítají firmy podnikající v oblasti průmyslu 
a obchodu. K dispozici je také síťová verze FX-2190N.

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Hlavní vlastnosti

Doplňky



Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson LQ-50 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tiskárnu LQ-50 lze díky jejím malým rozměrům 275 x 240 x 153 mm umístit 
téměř všude. Tato 24jehličková tiskárna, která umožňuje tisknout v šířce 50 
sloupců, používá 6 palců široký papír a je ideálním tiskovým řešením tam, 
kde není místa nazbyt, jako jsou například malé prodejní pulty obchodů 
a dodávkové automobily. Pokud je používána s volitelným ochranným krytem 
role papíru, je vhodná dokonce i do prašného nebo znečištěného prostředí.
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Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson DFX-9000/9000N 9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tiskárna Epson DFX-9000 pro vysoké objemy tisku nabízí bezkonkurenční 
rychlost a spolehlivost, které ocení i ty nejnáročnější firmy. Pokročilá manipulace 
s papírem umožňuje tisk na různé typy papíru a pomocí standardních tlačných 
předních a zadních traktorů lze snadno přepínat mezi různými typy nekonečného 
papíru. Volitelný oddělovač perforace poskytuje další možnosti konečné úpravy 
výtisků. K dispozici je také síťová verze DFX-9000N.

Standardně Volitelně

Nekonečný papír

Samostatné listy
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Epson LQ-590 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tato extrémně výkonná tiskárna se středním objemem tisku mezi poruchami 
dosahujícím 40 miliónů řádků a vysokou rychlostí tisku 529 znaků za sekundu 
je ideálním řešením pro střední a vysoké objemy tisku. Flexibilní manipulace 
s papírem umožňuje vkládání papíru zepředu, shora, zezadu a zespodu, zatímco 
přední zavaděč listů papíru umožňuje podávání i malých formátů. Typickým 
příkladem použití je tisk štítků, čárových kódů a faktur v prodejním místě. 

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson LQ-300+II 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Kompaktní tiskárna Epson LQ-300+II je ideální k použití ve fakturačních 
odděleních a kancelářích s omezenými prostory, a stejně tak najde uplatnění 
i jako součást měřicích a řídicích systémů. Tato tiskárna je schopna tisknout 
formuláře se třemi kopiemi a je vhodná k využití v pokladních systémech, kde 
je při poměrně nízkém zatížení vyžadována vysoká spolehlivost. 



Epson LQ-630 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Díky svým malým rozměrům (39 x 31 cm) je tato tiskárna o šířce sloupce
80 znaků a rychlosti až 360 znaků za sekundu ideálně vhodná pro všechna 
prostředí s omezenými prostory, jako jsou maloobchodní prodejny, lékařské 
ordinace, agentury zabývající se prodejem vstupenek a průmyslové 
a obchodní společnosti či firmy, které podnikají v oblasti služeb.

Hlavní vlastnosti
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Hlavní vlastnosti

1

1

Doplňky

2

Epson LQ-680/LQ-680Pro 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tyto tiskárny vynikají velmi dlouhou životností a nabízejí vysoce spolehlivý 
tisk prostřednictvím přímé, ploché dráhy papíru. Tiskárna Epson LQ-680Pro 
je také vybavena funkcí automatického nastavení tloušťky papíru, která 
zajistí optimální kvalitu tisku a optimalizuje podávání papíru, což je ideální 
v případě častých výměn různých typů papírových médií. Dokáže manipulovat 
s papírem různých tlouštěk (např. s vrstvenými formuláři a štítky) a je vybavena 
jednoduchým tlačítkem pro výběr zdroje papíru (např. mezi samostatnými listy 
a nekonečným papírem).

Standardně Volitelně

Nekonečný papír

Samostatné listy
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Hlavní vlastnosti

Windows®

Doplňky

Epson LQ-690 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Epson LQ-690 nabízí to nejlepší, co se týče výkonu jehličkových tiskáren, 
kde jsou nejdůležitějšími faktory: rychlost, spolehlivost, výtěžnost a snadná 
obsluha. Tiskárna LQ-690 je také flexibilní v manipulaci se samostatnými listy, 
nekonečným papírem, štítky, obálkami a kartami. Nová inovativní funkce Print 
Speed Enhancer umožňuje rychlý tisk rastrových obrazových dat z aplikací 
běžících pod systémy Windows®.

Epson LQ-2090 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Extrémně výkonná tiskárna se středním objemem tisku mezi poruchami 
dosahujícím 40 miliónů řádků. Díky rychlosti tisku 529 znaků za sekundu 
představuje dokonalé řešení pro střední a vysoké objemy tisku. Tiskárna 
Epson LQ-2090 na vás udělá skutečný dojem prostřednictvím flexibilní 
manipulace s papírem, která umožňuje podávání papíru zepředu, shora, 
zezadu i zespodu. Přední zavaděč papíru usnadňuje vkládání i těch 
nejmenších formátů z přední části tiskárny.

Hlavní vlastnosti

Doplňky



Epson LQ-2190/2190N 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

LQ-2190 je 24jehličková širokoformátová tiskárna a stejně jako její 
předchůdkyně – LQ-2180 – je rychlým, flexibilním, nákladově efektivním 
a vysoce spolehlivým tiskovým řešením, které kombinuje vysoké objemy tisku 
s dopisní kvalitou, a dokonale se hodí pro tisk faktur, dodacích listů, inventárních 
soupisů nebo dokonce štítků. K dispozici je také síťová verze LQ-2190N.

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson DLQ-3500 24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Tato tiskárna nabízí mimořádnou spolehlivost a vysokou rychlost tisku. 
Schopnost tisku 8dílných tiskopisů je užitečná zejména pro tisk formulářů 
s větším počtem kopií, zatímco tři dráhy papíru zajišťují flexibilní manipulaci 
s médii – přední vkládání samostatných listů s automatickým podáváním, zadní 
traktorový podavač s funkcí „parkování papíru“ a volitelný automatický podavač 
samostatných listů. Součástí dodávky je černá i barevná textilní páska.
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Standardně Volitelně

Nekonečný papír

Samostatné listy
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Hlavní vlastnosti

Doplňky

Hlavní vlastnosti

Doplňky

Epson PLQ-20/PLQ-20M
Epson PLQ-20D/PLQ-20DM

Epson PLQ-22/PLQ-22M
Epson PLQ-22CS/PLQ-22CSM

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Řada dokumentárních tiskáren Epson PLQ-20 je ideální pro všechny 
kancelářské operace v oblasti bankovnictví a veřejné správy a splňuje veškeré 
požadavky na vysokou rychlost a kvalitu potisku vkladních knížek, cestovních 
pasů nebo silných médií. Díky svým malým rozměrům, funkci automatického 
vyrovnání listů papíru a automatickému nastavení tiskové hlavy je dokonalým 
řešením vašich požadavků na plochý tisk. 

Díky této multifunkční jehličkové tiskárně s oboustranným barevným 
skenerem a hlavou MICR/MSRW můžete zdokonalit proces zpracování 
specifických tiskových úloh ve své bance, na poště nebo v oblasti veřejné 
správy. Toto zařízení nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a nízké celkové 
náklady na vlastnictví při zpracování úředního tisku. Modely PLQ-22 a PLQ-
22M nejsou vybaveny vestavěným skenerem.
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LQ-50 LQ-300+II LQ-590 LQ-630 LQ-680/Pro
ŠÍŘKA VÁLCE VE SLOUPCÍCH 50 80 80 80 106
RYCHLOST TISKU 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi

Vysokorychlostní koncept 300  | 360          300  |  neuvádí se 440  |  529 300  |  360          413  |  neuvádí se
Koncept 225  |  270 225  |  270 330  |  396 225  |  270 310  |  372
Dopisní kvalita 75  |  90 75  |  90 110  |  132 79  |  94 103  |  124

EMULACE
Epson ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2

IBM / OLIVETTI IBM 2390 plus IBMX24E
2390 Plus IBM PPDS IBM PPDS 2390 Plus

FUNKCE PRO MANIPULACI S PAPÍREM
Automatické podávání papíru
Automatické a manuální nastavení polohy k odtržení papíru
Funkce parkování papíru – nekonečný papír
Mikroposuv
Automatické nastavení mezery válce  *7 

SAMOSTATNÉ LISTY
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie) 1+3  1+4 *4 1+4 1+5
Listy papíru o různých tloušťkách  *7 
Překrývající se vícestránková média  *7 
Vstup zepředu / výstup zepředu
Vstup zepředu / výstup zezadu
Vstup zepředu / výstup shora
Vstup shora / výstup shora
Podavač na 50 samostatných listů  *3
Podavač na 150 samostatných listů
Podavač na 250 samostatných listů
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů
Přední zavaděč papíru  *5
Přední zavaděč listů  *6
Jednotka pro automatické vyrovnání listů

ROLE PAPÍRU
NEKONEČNÝ PAPÍR

Samostatné listy nebo štítky
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie) 1+2 1+3 1+4 1+4 1+5
Listy papíru o různých tloušťkách  *7 
Překrývající se vícestránková média  *7 
Vstup zezadu / výstup zepředu - tlačný mechanismus
Vstup zezadu / výstup shora - tlačný mechanismus
Vstup zezadu / výstup shora - tažný mechanismus
Vstup zezadu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus  *1  *1
Vstup zepředu / výstup shora - tlačný mechanismus
Vstup zepředu / výstup shora - tažný mechanismus
Vstup zepředu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus  *1
Vstup zespodu / výstup shora - tažný mechanismus
Současně jsou podávány dva typy papíru  *1

VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ 64 kB 64 kB 128 kB 32 kB 64 kB
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU 54 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A)
BAREVNÝ TISK
PÍSMA

Epson Draft
Epson Courier
Epson OCR-B
Epson Orator
Epson Orator-S
Epson Prestige
Epson Roman  S  S  S  S  S
Epson Roman T  S  S  S  S  S
Epson Sans Serif  S  S  S  S  S
Epson Sans Serif H  S  S  S  S  S
Epson Script
Epson Script C

ČÁROVÉ KÓDY
Code 128
Code 39
EAN-13
EAN-8
Prokládaný 2/5
PostNet
UPC-A
UPC-E

ROZHRANÍ*9

USB
Paralelní
Sériové
Síťový tiskový server
Typ B space

ROZMĚRY V MILIMETRECH
Šířka 262 mm 366 mm 437,5 mm 386 mm 497 mm
Hloubka 240 mm 275 mm 374,5 mm 306 mm 387 mm
Výška 153 mm 159 mm 171,5 mm 185 mm 230 mm

HMOTNOST 3,3 kg 4,4 kg 7,1 kg 3,5 kg 9,4 kg
STŘEDNÍ DOBA MEZI PORUCHAMI (PROVOZNÍ HODINY) 10.000 6.000 20.000 6.000 10.000
ŽIVOTNOST TISKOVÉ HLAVY (MILIÓNY ÚDERŮ NA JEHLIČKU)

Černá 200 m 200 m 400 miliónů 200 m 400 miliónů
Barevná 100 miliónů

ŽIVOTNOST PÁSKY (V MILIÓNECH ZNAKŮ)
ČERNÁ TISKOVÁ PÁSKA 3 milióny 2 mil 5 mil 2 mil 2 mil
BAREVNÁ TISKOVÁ PÁSKA

Černá 1 milión
Azurová 0,7 miliónu
Purpurová 0,7 miliónu
Žlutá 0,5 miliónu

*1) Vyžaduje další konvertibilní traktorovou jednotku.  *2) Vyžaduje další dvě konvertibilní traktorové jednotky.  *3) Nejdříve je nutné instalovat podavač na 150 listů.  *4) Pouze podávání zepředu. 
*5) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru.  *6) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru.  *7) Pouze LQ-680Pro.

TECHNICKÉ ÚDAJE K 24JEHLIČKOVÝM TISKÁRNÁM
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LQ-690 LQ-2090 LQ-2190/N DLQ-3500 PLQ-20/M PLQ-20D/DM PLQ-22CS/CSM
106 136 136 136 94 94 106

10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi
440  |  529 440  |  529 480  |  576           550  |  neuvádí se 480  |  576 480  |  576 440  |  529
330  |  396 330  |  396 360  |  432 495  |  594 360  |  432 360  |  432 330  |  396
110  |  132 110  |  132 120  |  144 165  |  198 120  |  144 120  |  144 110  |  132

ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2 ESC/P2

IBM PPDS IBM PPDS IBM PPDS ProPrinter 2391+
ProPrinter DS IBM PPDS/PR2 IBM PPDS/PR2

IBM4722FP / WNI4915+ IBM PPDS

1+6 1+4 1+5 1+7 1+6 1+6 1+6

 *5  *5
 *6 

1+6 1+4 1+5 1+7

 *1

 *1  *1

 *1
128 kB 128 kB 128 kB 128 kB 64 kB 64 kB 128 kB

57 dB(A) 50 dB(A) 54 dB(A) 59 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A) 51 dB(A)

 S  S  S  S
 S  S  S  S
 S  S  S  S
 S  S  S  S

 Duální  Duální

480 mm 612,5 mm 639 mm 660 mm 384 mm 384 mm 480 mm
370 mm 374,5 mm 402 mm 432 mm 280 mm 280 mm 370 mm
210 mm 171,5 mm 256 mm 276 mm 203 mm 203 mm 210 mm
6,8 kg 9,5 kg 13 kg 18,1 kg 7,7 / 8,7 kg 7,7 / 8,7 kg 8,2 / 9,2 kg
20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 20.000

400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů

10 mil 8 mil 15 miliónů 6 nebo 9 miliónů 5 mil 5 mil 10 mil

1,5 mil
1,1 mil
1,1 mil
0,8 mil

*8) Vícevrstvé formuláře 1+6 kopií za použití tažného mechanismu.  *9) Nejsou k dispozici ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
 = Standardně = Volitelně  S = Škálovatelné od 2 do 32 bodů ve dvoubodových krocích

TECHNICKÉ ÚDAJE K 24JEHLIČKOVÝM TISKÁRNÁM
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TECHNICKÉ ÚDAJE K 9JEHLIČKOVÝM TISKÁRNÁM

LX-300+II LX-1170II FX-890 FX-2190/N DFX-9000/N
ŠÍŘKA VÁLCE VE SLOUPCÍCH 80 136 80 136 136
RYCHLOST TISKU 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi 10 cpi  |  12 cpi
Ultra vysokorychlostní koncept 566  |  680 566  |  680
Vysokorychlostní koncept 300  |  337 300  |  337 559  |  627 559  |  627 1550  |  1450
Koncept 225  |  270 225  |  270 419  |  503 419  |  503 1320  |  1320

Téměř dopisní kvalita 56  |  67 56  |  67 104.6  |  125.9 104.6  |  125.9 330  |  330

EMULACE
Epson ESC/P ESC/P ESC/P ESC/P ESC/P
IBM / OKI 2380 Plus 2381 Plus ProPrinter DS / ML ProPrinter DS / ML 2381 Plus / PPDS

FUNKCE PRO MANIPULACI S PAPÍREM
Automatické podávání papíru
Automatické a manuální nastavení polohy k odtržení papíru
Funkce parkování papíru – nekonečný papír
Mikroposuv
Automatické nastavení mezery válce

SAMOSTATNÉ LISTY
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie) 1+4 1+4 1+5 1+5
Vstup zepředu / výstup shora
Vstup shora / výstup shora
Podavač na 50 samostatných listů
Podavač na 150 samostatných listů
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů
Přední zavaděč papíru  *5  *5
Přední zavaděč listů  *6  *6

ROLE PAPÍRU
NEKONEČNÝ PAPÍR

Samostatné listy nebo štítky
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie) 1+4 1+4 1+5 *8 1+5 *8 1+9 zepředu  | 1+6 zezadu
Listy papíru o různých tloušťkách
Překrývající se vícestránková média
Vstup zezadu / výstup shora - tlačný mechanismus
Vstup zezadu / výstup shora - tažný mechanismus
Vstup zezadu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus  *1  *1  *1  *1
Vstup zepředu / výstup shora - tlačný mechanismus
Vstup zepředu / výstup shora - tažný mechanismus
Vstup zepředu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus  *1  *1
Vstup zespodu / výstup shora - tažný mechanismus
Současně jsou podávány dva typy papíru  *1  *1

Vyrovnávací paměť 64 kB 64 kB 128 kB 128 kB 128 kB
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU 49 dB(A) 49 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A)
BAREVNÝ TISK
PÍSMA

Epson Draft
Epson Roman
Epson Sans Serif

ČÁROVÉ KÓDY
Code 128
Code 39
EAN-13
EAN-8
Prokládaný 2/5
PostNet
UPC-A
UPC-E

ROZHRANÍ*9

USB
Paralelní
Sériové
Síťový tiskový server
Slot pro vnitřní rozhraní typu B

ROZMĚRY V MILIMETRECH
Šířka 366 mm 546 mm 414 mm 589 mm 700 mm
Hloubka 275 mm 275 mm 350 mm 350 mm 378 mm
Výška 159 mm 163 mm 167,5 mm 167,5 mm 363 mm

HMOTNOST 4,4 kg 6,3 kg 7,2 kg 9,4 kg 34 kg
STŘEDNÍ DOBA MEZI PORUCHAMI (PROVOZNÍ HODINY) 6.000 6.000 20.000 20.000 20.000
ŽIVOTNOST TISKOVÉ HLAVY (MILIÓNY ÚDERŮ NA JEHLIČKU)

Černá 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů 400 miliónů
Barevná 100 miliónů

ŽIVOTNOST PÁSKY (V MILIÓNECH ZNAKŮ)
ČERNÁ TISKOVÁ PÁSKA 3 milióny 3 milióny 7,5 miliónu 12 miliónů 15 miliónů
BAREVNÁ TISKOVÁ PÁSKA

Černá 1 milión
Azurová 0,7 miliónu
Purpurová 0,7 miliónu
Žlutá 0,5 miliónu

*1) Vyžaduje další konvertibilní traktorovou jednotku.  *2) Vyžaduje další dvě konvertibilní traktorové jednotky.  *3) Nejdříve je nutné instalovat podavač na 150 listů.  *4) Pouze podávání zepředu. 
*5) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru.  *6) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru.  *7) Pouze LQ-680Pro.  *8) Vícevrstvé formuláře 1+6 
kopií za použití tažného mechanismu.  *9) Nejsou k dispozici ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.   = Standardně  = Volitelně  S = Škálovatelné od 2 do 32 bodů 
ve dvoubodových krocích
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VOLITELNÁ MANIPULACE S PAPÍREM Objednací
kód LX-300+II LX-1170II FX-890 FX-2190/N DFX-9000/N

Sada pro barevný tisk C12C832082

Konvertibilní traktorová jednotka C12C800202

C12C800212

C12C800302

C12C800341

Tažná traktorová jednotka C12C800382

Držák role papíru C12C811141

Přední zavaděč papíru C12C814022  *2

C12C814032  *2

Přední zavaděč listů C12C814001  *3

C12C814011  *3

Podavač na 50 samostatných listů C12C806372

C12C806392

Podavač na 150 samostatných listů C12C806382

C12C806402

Oddělovač perforace C12C815072

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Černá textilní páska C13S015019 C13S015020 C13S015329 C13S015327 C13S015384

Barevná textilní páska C13S015073

VOLITELNÁ ROZHRANÍ*4

Sériové rozhraní (0K buffer) C12C824432

EpsonNet 10/100 Base Tx Int. tiskový server 
5e C12C824352

ZÁRUKA*4

1 rok – oprava nebo výměna

1 rok na místě

Volitelné prodloužení na 3 roky ECPGRP10 ECPGRP20 ECPGRP20 ECPGRP25 ECPGRP70

24
je

hl
ič

ko
vé

 ti
sk

ár
ny

VOLITELNÁ
MANIPULACE
S PAPÍREM

Objednací
kód LQ-50 LQ-

300+II
LQ-
590

LQ-
630

LQ-
680/
Pro

LQ-
690

LQ-
2090

LQ-
2190/N

DLQ-
3500

PLQ-
20/

M/D/
DM

PLQ-
22CS/
CSM

Sada pro barevný tisk C12C832112

Konvertibilní traktorová jednotka C12C800202

C12C800212

C12C800302

C12C800322

Držák role papíru C12C811141

C12C811262

Přední zavaděč listů C12C814011

Přední zavaděč papíru C12C814022

Podavač na 50 samostatných listů C12C806372

C12C806392

C12C806792  *1 

Podavač na 150 samostatných listů C12C806382

C12C806402

C12C806872

Podavač na 250 samostatných listů C12C806832

Sada pro úspornou instalaci C12C802202

Jednotka pro automatické vyrovnání listů C12C806882

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Černá textilní páska C13S015(+)

Barevná textilní páska C13S015(+) +077 +067

Černá foliová páska C13S015255

VOLITELNÁ
ROZHRANÍ*4

Sériové rozhraní (0K buffer) C12C824432

EpsonNet 10/100 Base Tx Int. tiskový server 
5e C12C824352

ZÁRUKA*4

2 roky -  oprava nebo výměna

2 roky na místě

Rozšíření na 3 roky ECP-(+) +GRP5 +GRP10 +GRP20 +GRP20 +GRP20 +GRP20 +GRP30 +GRP30 +GRP50 +GRP20 +GRP20

*1) Nejdříve je nutné instalovat podavač na 150 listů.  *2) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru.  *3) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného 
papíru.  *4) Nejsou k dispozici ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
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TYPICKÉ DRÁHY PAPÍRU

MOTORIZOVANÉ PODAVAČE LISTŮ PAPÍRU
Za účelem vysokoobjemového tisku na samostatné listy 
papíru lze vybrané produkty doplnit motorizovanými 
podavači listů papíru, například podavačem papíru na 150 
listů určeným pro tiskárnu Epson LQ-2090. Tyto podavače 
vybavené nezávislými motorovými pohonnými jednotkami 
zvyšují produktivitu práce, zkracují dobu manipulace 
s papírem a zajišťují optimální průchod papíru.

PODAVAČE SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU
Nabízejí kapacitu 50, 150 a 250 listů a umožňují 
automatický výběr formulářů a běžného papíru.

TRAKTORY PRO PODÁVÁNÍ PAPÍRU 
Možnost výběru tlačných, tažných a kombinovaných 
tlačných / tažných traktorů umožňuje mít nejen 
permanentně připravené různé typy papíru, na které lze 
dle libosti okamžitě tisknout, ale také lze s nekonečným 
a vícevrstvým papírem manipulovat mnohem efektivněji.

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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SADA PRO BAREVNÝ TISK LX-300
C12C832082

SADA PRO BAREVNÝ TISK LQ-300
C12C832112

PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ DLQ-
3000+/3500
C12C806832

TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LX-300
C12C800302

TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LX-1170
C12C800341

TRAKTOROVÁ JEDNOTKA DFX-9000
C12C800382

TLAČNÁ/TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA 
LQ-1170
C12C800212

TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA FX-/LQ-
2170
C12C800322

TLAČNÁ/TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA 
LQ-870
C12C800202
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MODUL SE SÉRIOVÝM ROZHRANÍM BEZ 
VYROVNÁVACÍ PAMĚTI TYPU B
C12C824432

INT. TISKOVÝ SERVER 5E EPSON NET 
10/100 BASE -TX
C12C824352

LQ-50 DRŽÁK ROLE PAPÍRU 
C12C811262

DRŽÁK ROLE PAPÍRU
C12C811141

AUTOMATICKÁ JEDNOTKA PRO 
VYROVNÁVÁNÍ LISTŮ PAPÍRU
C12C806882

PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ FX-1180
C12C814032

PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ FX-880
C12C814022

PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ LQ-870
C12C814001

SADA PRO ÚSPORNOU INSTALACI PLQ-20
C12C802202

PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ LQ-1170
C12C814011

ODDĚLOVAČ PERFORACE DFX-8500
C12C815072

PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU 
LQ-/SQ-870/LQ-570
C12C806372

PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU 
FX-1180/1170/SQ-1170/LX-1170
C12C806392

DRUHÝ PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ 
PAPÍRU LQ-670
C12C806792

VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ 
PAPÍRU LQ-570
C12C806382

VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ 
PAPÍRU LQ-680/680PRO
C12C806872

SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU DFX-9000 
7102677

VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ 
PAPÍRU LQ-1170
C12C806402
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11 *1  Zdroj: Interconnection Consulting, 2010

Veškeré popsané funkce a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jsou-li produkty používány pro aplikace 
vyžadující vysokou spolehlivost nebo bezpečnost, jako jsou například zařízení související s leteckou, železniční, námořní a automobilovou 
přepravou atd.; zařízení pro prevenci přírodních katastrof; různá bezpečnostní zařízení atd.; nebo provozní / přesné přístroje atd.; měli byste 
tyto produkty používat pouze pokud jste zvážili možnost zahrnutí bezpečnostních opatření a zajištění redundance vašeho návrhu, abyste 
udrželi bezpečnost a celkovou spolehlivost systému. 

Některé produkty nejsou ve všech zemích dostupné. Podrobné informace si vyžádejte u místního zástupce společnosti Epson.

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


