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Potřebujete-li se vypořádat s velkými objemy dat, tato 24jehličková 
136sloupcová tiskárna zvládne práci rychle a efektivně.
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tiskárna zvládne práci rychle a efektivně.

Tiskárna Epson LQ-2190 je rychlým, flexibilním, spolehlivým a ekonomickým řešením 
pro tisk, jež dosahuje vynikající rovnováhy mezi kvalitou a objemem tisku. Tato 
ekonomická a spolehlivá tiskárna je ideální pro tisk faktur, dodacích listů, inventárních 
seznamů a štítků.

Spolehlivost a rychlost: Tato 24jehličková tiskárna se bez problémů postará o velké 
tiskové úlohy. Můžete se spolehnout na vysoce kvalitní tisk na řadu typů papíru, a při 
velkoobjemovém tisku naopak využít rychlost 576 znaků za sekundu (v rozlišení 12 
cpi). Tento spolehlivý robustní přístroj je vybaven tiskovou hlavou s životností 400 
milionů úhozů na jehličku a střední dobou mezi poruchami 20 000 hodin provozu.

Flexibilita: Volba mezi přední, horní, spodní a zadní dráhou papíru vám dává větší 
kontrolu nad organizací pracovního prostoru. Přidané rozhraní USB dále rozšiřuje 
flexibilitu připojení.

Delší životnost pásky: Životnost pásky, přibližně 15 milionů znaků, prodlužuje intervaly 
mezi výměnami pásek, a omezuje tak provozní náklady i čas potřebný k údržbě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Rychlý a spolehlivý tisk - Využijte kvalitu 
24jehličkového tisku až do formátu A3 a 576 
znaků za sekundu
Flexibilita vícedílných dokumentů - Tiskněte 
až šestidílné formuláře (1 originál + 5 kopií)
Manipulace s papírem - Zvolte si mezi 
přední, horní, dolní a zadní dráhou papíru
Print Speed Enhancer - Pro rychlejší tisk 
bitmapové grafiky v prostředí systémů 
Windows
Snadné připojení - Rozhraní USB a paralelní 
rozhraní jsou standardem



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Počet jehliček 24 jehličky
Počet sloupců 136 sloupce
Metoda tisku Jehličkový tisk

TISK
Rychlost tisku LQ: 10 cpi: 120 znaků/s, 12 cpi: 144 znaků/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 znaků/s, 12 cpi: 576 

znaků/s, Draft: 10 cpi: 360 znaků/s, 12 cpi: 432 znaků/s
Počet kopií 5 plus jeden originál
Tiskové rozlišení 360 x 180 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Rozhraní USB 2.0 typu B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) (volitelně), Rozhraní typu B, 

Obousměrný paralelní, RS-232 (volitelně)

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Podávání listů Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a 

vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 46 W, 3 W (ekonomický)
Rozměry výrobku 693 x 405 x 268 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 13 kg
Teplota Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP 

x64
Obsažený software Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba 
MTBF

20.000 Hodiny

životnost tiskové hlavy 400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak Provoz: 54 dB (A)
Paměť 128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield 15000000 znaků Černá Draft
vlhkost vzduchu Provoz 10% - 80%

DALŠÍ FUNKCE
Emulace ESC/P2, IBM PPDS

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CA92001

Čárový kód 8715946465142

Země původu Indonésie

Velikost palety 2 ks

LQ-2190

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
Návod k instalaci
Návod k použití (CD)
Ovladače a pomocné programy (CD)
software (CD)
Záruční dokument
napájecí kabel
Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Barvicí páska čená S015086 (C13S015086)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA
C12C824432
Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač
C12C800322
Držák rolovaného papíru
C12C811141
SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 
PS107
1620202

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21          
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281 
www.epson.cz


