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Máy in Epson L805 được sử dụng với hệ thống Mực in chính hãng
cao cấp Epson chuyên dùng in phun màu văn bản, in hinh thẻ, in
hình ảnh tạp chí… Mực in Epson L805 bảo đảm an toàn tuyệt đối
không gây hại cho đầu phun, đây là giải pháp tuyệt hảo chống
tắc nghẽn mực trong việc in ấn gia đình, văn phòng in với số
lượng ít, in không thường xuyên.

Sản phẩm là mực in chuyên dụng dành cho Máy in Epson L805 gồm
6 màu:
Black (T6731)
Cyan (T6732)
Magenta (T6733)
Yellow (T6734)
Light Cyan (T6735)

Light Magenta (T6736)

Tính Năng Nổi Bật Mực In Chính Hãng
Epson
#1 – Hạt mực in chính hãng Epson dòng
L800 nhỏ mịn, không gây hư hại đầu phun
Loại mực chính hãng Epson mã T673 được sản xuất trên công nghệ
hiện đại với giọt mực nhỏ, mịn an toàn tuyệt đối cho đầu phun,
hài hòa với dòng máy in phun màu, thân thiện với môi trường
cũng như người sử dụng có thể ứng dụng in tại gia đình, hộ
kinh doanh mà không lo ngại vấn đề về môi trường.

#2 – Mực in chính hãng Epson được nhiều
cơ quan, văn phòng ưa chuộng
Cấu tạo hạt mực từ chất liệu cao cấp chính hãng Epson được
đánh giá cao trong công nghệ in phun màu được nhiều cơ quan,
văn phòng, gia đình hay dịch vụ ưu tiên lựa chọn sử dùng,
tính chất này giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối giúp kéo dài tuổi
thọ cho máy in, ít tốn kém phí sửa chữa.

#3 – Mực in chính hãng Epson 6 màu có thể
in lên đến 10.000 trang
Ngoài chất lượng mực chuẩn xác, bản in hoàn hảo thì mực chính
hãng T673 còn được đánh giá cao về chi phí sử dụng, với dung
tích 70ml/màu, với hệ mực 6 màu có thể in lên đến gần 10.000
trang in, đây là một con số khá lý tưởng cho các ngành dịch vụ
in ấn, cơ sở kinh doanh.

#4 – Mực in chính hãng Epson giúp khách
hàng tiết kiệm chi phí in ấn
Với dung tích 70ml/màu của mực chính hãng Epson cung cấp hàng
ngàn bản in sống động với chi phí cực thấp, đồng thời mang lại
chất lượng vượt trội. Rất lý tưởng cho việc in ấn hàng ngày,
những loại mực cao cấp này sẽ hoạt động lâu hơn giữa các lần
nạp lại để đem lại sự tiện lợi nhất.

#5 – Mực in chính hãng Epson dòng L800
tương thích nhiều dòng máy in Epson
Mực in chính hãng T673 thích ứng với hơn 20 dòng máy in Epson
trong đó có các dòng máy phổ biến như: L800, L850, L805, L810,
L1800…phù hợp in trên tất cả các loại giấy in hay chất liệu
decal nhựa PP khác, đặc biệt với đặc tính màu in không bị lem
nhòe hay bị mờ, phai màu sau khi in.

Ứng Dụng Của Mực In Chính Hãng
Epson Dòng L800
– Với tính chất mực in chính hãng không phai màu phù hợp để in
ấn tại Văn phòng khá phổ biến làm hồ sơ, báo cáo, báo giá sản
phẩm, hợp đồng thiết yếu.
– Bổ sung tài liệu, giáo án, văn bản màu sắc sinh động hơn cho
môi trường giáo dục cũng là cách phát triển toàn diện cho một
nền tảng chuyên nghiệp.
– Mực in chính hãng có màu sắc bắt mắt, nổi trội thích hợp làm
banner, poster, brochuce,…thông điệp gửi đến khách hàng dễ
dàng nhất.

