
 
Specificatii Tehnice Xerox Epson 9880 

Dimensiuni 

 

Dimensiuni  44" (A0+/B0+)  

 
 

Tehnologia de listare 

 

Tehnologia  Tehnologia Epson Micro Piezo™ pentru jet de cerneală în funcţie de cerinţe 
Tehnologia Epson pentru picături de dimensiuni variabile şi Epson Ultra Mirco Dot™ pentru picături 
de 3,5 pl 
Configurarea capului de listare: 180 duze x 8 culori  

Sistemul de 
cerneală 

 Cerneală pigmentată cu 9 culori (azuriu, magenta intens, galben, azuriu deschis, magenta intens 
deschis, negru deschis, negru foarte deschis, negru fotografic, negru mat) cu CSIC cu 8 sloturi (un 
slot pentru cartuşele interschimbabile de negru mat şi negru fotografic) 
Cartuşele de conversie a cernelii necesare pentru schimbarea cernelii de la negru mat la negru 
fotografic sunt livrate împreună cu unitatea  

Rezoluţia  2880 x 1440 dpi bidirecţional cu tehnologia Epson pentru picături de cerneală de dimensiuni 
variabile  

Viteza  Până la 22,1 m²/Hr (B0+ / hârtie obişnuită / modul draft)  

Driver-ul  Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x  

Interfeţele  Standard: USB 2.0 (compatibilă cu 1.1), Ethernet 10 / 100 Mb  

 
 

Dimensiunile ruloului 

 

Dimensiunile 
ruloului 

 Diametrul central 2" sau 3". Diametrul exterior maxim Φ150 mm  

 
 

Manevrarea hârtiei 

 

Suport tip rulou  Rulou simplu (1 rulou < 150 mm / diametru exterior) 
Lăţimea suportului 203,2 mm – 1118 mm (8" - 44") 
Lungimea minimă a suportului 279 mm 
Grosimea suportului 0,08 mm – 0,50 mm   

Coli tăiate  Compartiment pentru alimentarea manuală cu suport de listare de până la 1,5 mm 
Lăţimea foii de mărime A4/LTR - A0+/44", (210 mm - 1118 mm) 
Grosimea suportului 0,08 mm – 1,50 mm   

 
 

Marginile la listare 

 

Suport tip rulou  3 moduri disponibile;  
modul 1: 3 mm pe toate marginile (sus, lateral, jos); 



 
modul 2: 15 mm (sus şi jos), 3 mm (lateral); 
modul 3: 15 mm (sus, lateral, jos)  

Suport de listare 
tip coală 

 2 moduri disponibile;  
modul 1: 3 mm (sus, lateral, jos); 
modul 2: 3 mm (sus şi lateral), 14 mm (jos)  

 
 

Listarea pe toată suprafaţa suportului / fără chenar 

 

Suport tip rulou / 
Coli tăiate 

 Opţiunile de listare pe toată suprafaţa şi full bleed (pe toată suprafaţa colii) sunt disponibile pentru 
suporturi cu următoarele lăţimi:  

10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm, 728 mm, 914,4 mm 
Marginile de sus şi jos pot fi tăiate automat la orice lungime  

 
 

Cartuşele de cerneală 

 

Cartuşele de 
cerneală 

 Capacitate de 110 şi 220 ml de cerneală 
Sistem de cartuşe Intellidge pentru controlul nivelului de cerneală chiar şi la cartuşele reintroduse  

Negru mat  110ml: C13T611800 
220ml: C13T612800  

Negru fotografic  110ml: C13T602100 
220ml: C13T603100  

Negru deschis  110ml: C13T602700 
220ml: C13T603700  

Negru foarte 
deschis 

 110ml: C13T602900 
220ml: C13T603900  

Azuriu  110ml: C13T602200 
220ml: C13T603200  

Magenta intens  110ml: C13T602300 
220ml: C13T603300  

Galben  110ml: C13T602400 
220ml: C13T603400  

Magenta intens 
deschis 

 110ml: C13T602600 
220ml: C13T603600  

Azuriu deschis  110ml: C13T602500 
220ml: C13T603500  

 
 

Rezistenţa la acţiunea luminii 

 

Rezistenţa la 
acţiunea luminii 

 Până la 75 de ani pentru imprimările color 
Peste 100 de ani pentru imprimările alb-negru  

 
 



 
Date generale 

 

Dimensiuni 
(lxAxÎ) 

 1702 x 678 x 1196 mm  

Greutatea  Aprox. 90 kg fără cerneală şi hârtie  

Nivel de zgomot  Aprox. 50 dB  

 
 

Consumul de curent 

 

Consumul de 
curent 

 Listare: 50 W sau mai puţin 
Standby: 6 W sau mai puţin 
Oprit: 1 W sau mai puţin  

 
 

Garanţie 

 

Garanţie  1 an cu reparare la locaţie 
Prelungire opţională la 3 ani  

 
 

Opţiuni 

 

Opţiuni  Suport dublu de 2 / 3" pentru alimentarea cu rulou de hârtie (rezistenţă ridicată) C12C811152 
Rezervor pentru întreţinere (x2) C12C890191  

 


