DÁTOVÝ LIST

EcoTank L3150

Zoznámte sa s tlačiarňou bez atramentových kaziet Epson novej
generácie. Toto zariadenie 3 v 1 sa ľahko používa, je kompaktné a má
funkcie Wi-Fi Direct.
Kompaktné zariadenie EcoTank 3 v 1 s Wi-Fi Direct vyniká vo všetkých ohľadoch
vďaka elegantnému a kompaktnému dizajnu, mobilnej tlači a efektívnym technológiám.
Táto spoľahlivá tlačiareň bez atramentových kaziet obsahuje vylepšený systém plnenia
atramentu a jednoducho použiteľné fľaštičky s atramentom. Vďaka tomu, že sa dodáva
s atramentom až na tri roky1, môžete ušetriť až 90 % nákladov na atrament2.
Mimoriadne nízke náklady
Celé tri roky1 – tak dlho nebudete musieť do tlačiarne L3150 kupovať žiadny ďalší
atrament. To znamená, že môžete ušetriť až 90 % nákladov na atrament2. Prináša
extrémne nízke náklady na jednu stránku a s dodaným atramentom vytlačí až 8 100
čiernobielych a 6 500 farebných strán3.
Tlač bez atramentových kaziet
Vďaka tlačiarni EcoTank a atramentu ekvivalentnému až s 82 kazetami atramentu2
predĺžite intervaly medzi výmenami náplne. Využíva atramentovú nádržku s veľmi
veľkou kapacitou, aby úplne eliminovala potrebu atramentových kaziet.
Objavte novú generáciu
Vďaka umiestneniu nádržky na atrament v prednej časti tlačiarne je jej nový dizajn
kompaktný, poskytuje ľahký prístup pri dopĺňaní atramentu a jasný prehľad o hladine
atramentu. Obsahuje vylepšený systém plnenia atramentu navrhnutý tak, aby znížil
riziko neporiadku a vyšplechnutia. Nové fľaštičky obsahujú mechanizmus, ktorý
zaisťuje, aby sa príslušnou farbou mohli naplniť len tie správne nádržky.
Tlač takmer odkiaľkoľvek
Vďaka aplikácii Epson iPrint4 dokáže vaša tlačiareň pomocou funkcií Wi-Fi a Wi-Fi
Direct prijímať dokumenty na tlač z inteligentných zariadení.
Kvalitné výsledky
Vďaka tlačovej hlave Micro Piezo predstavuje tlačiareň EcoTank spoľahlivé riešenie
tlače. Poskytuje sa štandardná ročná záruka, ale v rámci špeciálnych akcií môže byť aj
dlhšia. Pozrite si technické údaje o najnovšej akcii5.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Zásoba atramentu až na tri roky1
Balenie s obsahom ekvivalentným až s 82
kazetami atramentu2
Mimoriadne hospodárna tlač
Tlač až 8 100 strán čiernobielo a až 6 500
strán farebne3
Systém plnenia atramentu novej
generácie
Užívajte si dopĺňanie bez neporiadku a
problémov vďaka vylepšeným
atramentovým fľaštičkám
Wi-Fi, Wi-Fi Direct a aplikácie
Tlač z mobilných zariadení
Zariadenie 3 v 1
Tlač, kopírovanie, skenovanie a tlač
fotografií bez okrajov

ÚDAJE O PRODUKTE

EcoTank L3150

TECHNIKA
Spôsob tlače

Tlačová hlava Epson Micro Piezo™

Minimálna veľkosť kvapôčky

3 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu

Atramentová technológia

Dye Ink

Rozlíšenie tlače

5.760 x 1.440 DPI

Konfigurácia trysiek

180 Trysky čierna, 59 Trysky na farbu

Kategória

Samostatné miesto, Home Office

Multifunkčné

Tlač, Skener, kópia

TLAČ
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC

10 Str./min. Čiernobiela, 5 Str./min. Colour

24734
Najvyššia rýchlosť tlače

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Návod na montáž
Softvér (CD)
Záručný list
Štyri samostatné 70 ml atramentové náplne
(čierna, azúrová, žltá, purpurová) a 1 náplň
s čiernym atramentom navyše

33 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 15 Str./min. Colour (obyčajný papier), 69 Sekundy na
fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

INK BOTTLE COMPATIBILITY
103

SKENOVANIE
Rozlíšenie skenovania

1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)

Typ skenera

Kontaktný snímač obrazu (CIS)

Rýchlosť jednostranného

200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan

103
103

skenovania (čiernobielo A4)
MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

103

Počet priehradiek na papier

1

Formáty papiera

A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 10 x 15 cm, 13 x 18
cm, 16:9, DL (obálka), No. 10 (obálka), C6 (Obálka), Letter, Užívateľsky definované, Legal

Obojstranná tlač

OBSAH DODÁVKY

Manuálne

INK BOTTLE YIELD DATA

Kapacita priehradky na papier 100 Listy Štandardná, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií

Borderless print (up to 10 x 15cm)

VŠEOBECNE
Spotreba energie

12 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (úsporný režim), 4,3

Pribalené

8.100 strán* 6.500 strán*

Výmena

4.500 strán* 7.500 strán*

Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie)
Rozmery produktu

375 x 347 x 179 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu

3,9 kg

Hladina akustického tlaku

6,5 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM - 52 dB (A) s
prvotriednym lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo RPM

Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Priložený softvér

Epson Scan

Bezpečnosť WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Mobilná tlač a tlač pre službu

Epson Connect (iPrint, Email Print), Google Cloud Print

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC
24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná
výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových
materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na
webovej adrese www.epson.eu/pageyield

cloud
Colour

Black

INÉ
Záruka

12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 30.000 Strany
Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

C11CG86405

Čiarový kód

8715946652238

Krajina pôvodu

Filipíny

Veľkosť palety

7 Kus

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

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Zásoba atramentu až na tri roky na základe priemerného
mesačného objemu tlače 225 strán pre domáce a kancelárske
tlačiarne EcoTank a 40 fotografií pre fototlačiarne EcoTank.
Tieto výpočty sú založené na najnižšej výťažnosti priloženého
atramentového zásobníka pre domáce a kancelárske tlačiarne a
na najnižšej výťažnosti fotografií pre fotografické tlačiarne.
2. Priemerný počet potrebných zásobníkov/výška úspor pri
tlači rovnakého počtu strán pomocou atramentových náplní
dodaných s radom EcoTank (okrem modelov L805, L810, L850,
L7160, L7180) bez ceny za hardvér. Porovnanie uskutočnené
na základe priemeru radu A4 EcoTank a priemeru 10
najpredávanejších modelov v strednej a východnej Európe, na
Strednom východe a v Afrike počas apríla 2017 – marca 2018
podľa údajov organizácie IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje
za 1. štvrťrok 2018), IDC EMEA HCP Consumables Tracker
(údaje za 2. polrok 2017). Náklady na tlač vypočítané na
základe podielu štandardných zásobníkov a zásobníkov XL
podľa údajov spoločnosti IDC za rovnaké referenčné obdobie
na trhoch strednej a východnej Európy, Stredného východu a
Afriky. Priemerná predajná cena sa počítala z podielu zisku
pre jednotlivé jednotky. Výťažnosť atramentových zásobníkov
bola určená na základe údajov z webových stránok výrobcov.
3. Uvedená výťažnosť je určovaná podľa originálnej
metodológie spoločnosti Epson zo simulácie tlače skúšobných
obrazcov podľa normy ISO/IEC 24712. Uvedená výťažnosť NIE JE
určená podľa normy ISO/IEC 24711. Uvedená výťažnosť sa môže
meniť v závislosti od tlačených obrázkov, typu použitého
papiera, frekvencie tlače a od prevádzkového prostredia,
napríklad teploty. Pri úvodnom nastavení tlačiarne sa isté
množstvo atramentu použije na naplnenie dýz tlačovej hlavy,
preto môže byť výťažnosť dodávanej súpravy atramentu na prvé
použitie nižšia.
4. Vyžaduje bezdrôtové pripojenie na internet. Ďalšie
informácie a zoznam podporovaných jazykov a zariadení
získate na webovej lokalite www.epson.sk/connect
5. Na túto ponuku sa vzťahujú príslušné podmienky a
požiadavky. Ďalšie informácie získate na webovej stránke
www.epson.eu/extended-warranty

