DATASHEET

L310

Ο L310 είναι ιδανικός για οικιακούς χρήστες και οικιακά γραφεία που
θέλουν εκτύπωση καλής ποιότητας, με πολύ χαμηλό κόστος. Χάρη στα
δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας, οι χρήστες μπορούν πλέον να
εκτυπώνουν περισσότερες σελίδες με μικρότερο κόστος. Με την απλή
και εύκολη ρύθμιση μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον
εκτυπωτή αμέσως, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την
παραγωγικότητα και περιορίζοντας τις διακοπές λειτουργίας. Η
τεχνολογία κεφαλής Micro Piezo της Epson και οι ταχύτητες εκτύπωσης
ISO των 9,2 σελίδων το λεπτό2 συμβάλλουν στη γρήγορη δημιουργία
σταθερών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.
Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες
Ο L310 προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα, τόσο για τις ασπρόμαυρες
όσο και για τις έγχρωμες εκτυπώσεις. Παραδίδεται με φιαλίδια τεσσάρων χρωμάτων
της Epson (κυανό, κίτρινο, ματζέντα, μαύρο) και δύο επιπρόσθετα φιαλίδια μαύρης
μελάνης ώστε να έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε
αμέσως. Το ενσωματωμένο δοχείο μελάνης υψηλής χωρητικότητας επιτρέπει στους
χρήστες να εκτυπώνουν έως 12.000 ασπρόμαυρες και 6.500 έγχρωμες σελίδες3 με το
αρχικό πακέτο δοχείων μελάνης, γεγονός που μειώνει την ανάγκη αγοράς
ανταλλακτικών δοχείων.
Αυξήστε την παραγωγικότητα
Η ρύθμιση του L310 είναι απλή και εύκολη κι έτσι μπορείτε να αρχίσετε να εκτυπώνετε
αμέσως. Όταν έρθει η στιγμή να αναπληρώσετε τη μελάνη, η τεχνολογία γρήγορης
αναπλήρωσης κάνει την όλη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη, μειώνοντας το χρόνο
εκτός λειτουργίας. Με τα αυθεντικά φιαλίδια μελάνης της Epson μπορείτε να
αναπληρώσετε εύκολα το δοχείο μελάνης χάρη στις ξεκάθαρες ετικέτες και τα
ακροφύσια που δεν στάζουν.
Εκτύπωση με την ποιότητα της Epson
Το ειδικά κατασκευασμένο δοχείο μελάνης είναι πλήρως ενσωματωμένο στον εκτυπωτή
ενώ τα αυθεντικά φιαλίδια μελάνης της Epson απλοποιούν την αναπλήρωση του
δοχείου μελάνης χάρη στις ξεκάθαρες ετικέτες και τα ακροφύσια που δεν στάζουν, έτσι
ώστε να απολαμβάνετε αξιόπιστες έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς ταλαιπωρία. Ο L310
καλύπτεται επίσης από εγγύηση του κατασκευαστή για ένα έτος ή 30.000 σελίδες, για
ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης
Ενσωματωμένο δοχείο μελάνης εξαιρετικά
υψηλής χωρητικότητας
Περιλαμβάνεται αρκετή μελάνη για δύο
χρόνια1
Εκτύπωση έως 12.000 ασπρόμαυρων και
6.500 έγχρωμων σελίδων²
Αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής
ποιότητας
Τεχνολογία Micro Piezo και αυθεντική
μελάνη Epson
Σιγουριά
Με εγγύηση 12 μηνών ή 30.000 σελίδων
από την Epson
Ευκολία χρήσης
Ομαλή και απλή ρύθμιση και συντήρηση

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Printing Method

On-demand inkjet (Piezo electric)

Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας

3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Τεχνολογία μελανιού

Dye Ink

Ανάλυση εκτύπωσης

5.760 x 1.440 DPI

Διαμόρφωση ακροφυσίων

180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 59 Ακροφύσια ανά χρώμα

Απόδοση

Μεμονωμένη θέση

Πολυλειτουργία

Εκτύπωση

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 9,2 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 4,5 Σελίδες / λεπτό Χρώμα
24734
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης

Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Έγγραφο εγγύησης
4 ξεχωριστά δοχεία μελάνης 70 ml
(Bk,C,Y,M) και 2 πρόσθετα δοχεία μαύρης
μελάνης
Κύρια συσκευή

33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 15 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper), 69
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα

L310

Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ
T6641

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ

T6642

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1
χαρτιού
Τύποι χαρτιού

A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,

T6643

0.672916666667, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα

T6644

Διπλής όψης

Χειροκίνητο

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

100 Φύλλα Βασικό, 100 Φύλλα μέγιστο, 20 Φωτογραφικά φύλλα

Χωρητικότητα του δίσκου

30 Φύλλα

χαρτιού

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

2,2 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, 0,7 Watt (sleep mode),
10 Watt (printing)

Διαστάσεις

482 x 222 x 130 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

2,8 kg

Επίπεδο θορύβου

5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Συμβατά λειτουργικά

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7

συστήματα

x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista,

Δοχεία μελάνης 4 χρωμάτων
για L-Series T6641

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Έκδοση XP Professional x64
Supply Voltage

AC 110 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Συνδέσεις

USB

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 30.000 Σελίδες
Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

4.000 σελίδες*
6.500 σελίδες*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

C11CE57401

Γραμμωτός κωδικός

8715946546759

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας

540 x 303 x 205 mm

Carton Weight

4,35 kg

Τεμάχια

1 Units

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας

40 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 /
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epson.eu/pageyield

1. ) Αρκετή μελάνη για 2 χρόνια με βάση το μέσο όγκο
μηνιαίων εκτυπώσεων του χρήστη (Πρόγραμμα WW Page Volume
Program της IDC, 2013) 2) Καθορισμένο σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο
απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την
προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.eu/testing 3) Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους
ανά σελίδα που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την
αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC24712. Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους ανά
σελίδα που παρατίθενται, ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC24711. Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους ανά
σελίδα που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που
χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις
συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία

