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EcoTank L3110

Az újgenerációs háromfunkciós EcoTank nyomtató akár három évre
elegendő tintát tartalmaz1. Egyszerűen használható, megbízható és
kompakt.
A költségek kézben tartása egyszerű ezzel a háromfunkciós EcoTank nyomtatóval,
hiszen akár három évre elegendő tintát1 mellékelünk hozzá. Ez azt jelenti, hogy a
tintaköltség akár 90%-át megtakaríthatja2. Ez a kompakt modell megbízható és
könnyen használható megoldást kínál nagy mennyiségek nyomtatásához, a
továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszert és az új tintapalackokat pedig úgy tervezték,
hogy a tinta kifröccsenésének lehetősége a minimálisra csökkenjen.
Rendkívül alacsony költség
Három teljes év1 – ilyen hosszú ideig nem kell tintát vásárolnia az L3110 modellhez. Ez
azt jelenti, hogy a tintaköltség akár 90%-át megtakaríthatja2. Rendkívül alacsony
lapköltséget biztosít, hiszen a mellékelt tintával akár 8100 oldalt nyomtathat ki feketefehérben, és 6500 oldalt színesben3.
Tintapatron nélküli nyomtatás
Az akár 82 tintapatronnak megfelelő tintának köszönhetően2 több ideig használhatja az
EcoTank külsőtartályos nyomtatót az utántöltések között. A rendkívül nagy kapacitású
tintatartálynak köszönhetően nincs szükség többé patronokra. A háromfunkciós
készülékkel továbbá egyszerre használhatja ki a nyomtatási, szkennelési és másolási
funkciók előnyeit.
Fedezze fel az új generációt
A tintatartály a nyomtató első részén helyezkedik el, így az új kialakítás kompakt, az
utántöltéshez egyszerűen hozzá lehet férni, és a tinták szintje tisztán látszódik.
Továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszerét úgy tervezték, hogy minimalizálja a
kifröccsenés és a koszolás kockázatát. Az új palackok olyan mechanizmussal
rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a töltés során a tartályokba a megfelelő tinta
kerüljön.
Minőségi eredmények
A Micro Piezo nyomtatófejnek köszönhetően az EcoTank megbízható nyomtatási
megoldást biztosít. A készülékhez egyéves standard jótállás jár, de a promóciós
jótállások hosszabb időre szólhatnak. Tekintse meg a legújabb ajánlatok műszaki
specifikációit4.
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NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtatási mód

Epson Micro Piezo™ nyomtatófej

Legkisebb cseppméret

3 pl, Változó cseppméret technológiával

Tintatechnológia

Dye Ink

Nyomtatási felbontás

5.760 x 1.440 dpi

Fúvóka konfiguráció

180 fúvóka fekete, 59 Fúvókák száma színenként

Kategória

Egyedi munkahely, Home Office

Multifunkciós

Nyomtatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 10 Lap/perc Monokróm, 5 Lap/perc Colour
24734

Szoftver (CD)
Beállítási utasítás
Tápkábel
Nyomtató
Garancia dokumentum
4 db 70 ml-es, színenként cserélhető
tintapalack (Bk,C,Y,M) + 1 db extra fekete
tintapalack

Maximális nyomtatási sebesség15 Lap/perc Colour (normál papír), 33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 69 másodperc 10 x 15
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál.

INK BOTTLE COMPATIBILITY
103

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása

600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)

Szkenner típusa

Konkakt képérzékelő (CIS)

Egyoldalas szkennelési

200 dpi; , 11 sec. with flatbed scan

103
103

sebesség (fekete-fehér A4-es)
Egyoldalas szkennelési

200 dpi; , 32 sec. with flatbed scan

103

sebesség (színes A4-es)
PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma

1

Papírformátumok

C6 (Boríték), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal,

INK BOTTLE YIELD DATA

Felhasználó által definiált, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (boríték), DL (boríték), 16:9
Kétoldalas

Manuális

Papírtálca kapacitása

100 Lapok Normál, 100 Lapok maximális, 20 Fotólapok

Hordozó feldolgozása

Borderless print (up to 10 x 15cm)

Mellékelve

8.100 oldal* 6.500 oldal*

12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,4 Watt (alvó módban), 3,9

Csere

4.500 oldal* 7.500 oldal*

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni)
Termék méretei

375 x 347 x 179 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

3,9 kg

Zajszint

6,5 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 52 dB (A)
Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől
függően változik. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3,
Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Mellékelt szoftverek

Epson Scan

Colour

Black

EGYÉB
Garancia

12 hónap Bevitel, 30.000 Oldalak
Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

C11CG87401

Vonalkód

8715946652313

Származási ország

Fülöp-szigetek

Palettaméret

6 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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1. 3 évre elegendő tinta 225 oldal átlagos havi nyomtatási
mennyiség alapján az EcoTank otthoni és irodai nyomtatók
esetén, illetve 40 fénykép nyomtatása alapján az EcoTank
fotónyomtatók esetén. A számítások alapja a készülékhez
mellékelt fekete tintapalackkal nyomtatott legalacsonyabb
oldalkapacitás az otthoni és irodai nyomtatók esetén és a
készülékhez mellékelt fényképes oldalkapacitás a
fotónyomtatók esetén.
2. Az átlagos szükséges patronszám/megtakarítás elérte az
EcoTank termékcsalád készülékeihez (kivéve: L805, L810,
L850, L7160, L7180) mellékelt tintapalackokkal kinyomtatott
ugyanekkora oldalszámot, a hardver árát figyelmen kívül
hagyva. Az összehasonlítás az A4 EcoTank termékcsalád és a
Közép- és Kelet-Európában, a Közel-Keleten és Afrikában a 10
legnépszerűbb modell között történt, a 2017. áprilistól
2018. márciusig terjedő időszakban, az IDC EMEA Hardcopy
Tracker (2018. első negyedévi adatok) és az IDC EMEA HCP
Consumables Tracker adatai alapján (2017. második félévi
adatok). A nyomtatási költség kiszámítását az IDC a normál
és az XL tintapatronméretek alapján végezte ugyanebben az
időszakban a közép- és kelet-európai, valamint a közel
keleti és afrikai piacra vonatkozóan. Az átlagos eladási ár
a bevétel és az egységek számának hányadosa. A tintapatron
kapacitás kiszámítása a gyártók webhelyén közzétett adatok
alapján történt.
3. A feltüntetett kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott nyomtatási
szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján történt. A
feltüntetett kapacitások NEM az ISO/IEC 24711 szabványon
alapulnak. A feltüntetett kapacitások eltérők lehetnek a
nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a
nyomtatási gyakoriságtól és az olyan környezeti feltételektől
függően, mint pl. a hőmérséklet. A nyomtató kezdeti
beállítása során egy bizonyos mennyiségű tinta szükséges a
nyomtatófej fúvókáinak feltöltéséhez, ezért az eredetileg
csomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
4. A promócióra a szerződéses feltételek vonatkoznak.
További információért látogasson el a www.epson.eu/extended
warranty oldalra.

