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EcoTank ITS L6190

Αυτός ο εξελιγμένος, γρήγορος εκτυπωτής 4-σε-1 διαθέτει πολλές
δυνατότητες διασύνδεσης, δίσκο χαρτιού 250 φύλλων, δυνατότητα
εκτύπωσης διπλής όψης και οθόνη LCD 6,1 εκ.
Μειώστε τα έξοδα εκτύπωσης με τον εκτυπωτή 4-σε-1 EcoTank ITS της Epson που δεν
απαιτεί φύσιγγες μελανιών. Χάρη στο συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία μελάνι
που καλύπτει τρία χρόνια εκτυπώσεων2, αυτός ο εκτυπωτής inkjet προσφέρει
εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Μπορεί να εκτυπώσει έως 14.000 ασπρόμαυρες
και 11.200 έγχρωμες σελίδες3. Διαθέτει μια σειρά δυνατοτήτων, όπως Wi-Fi, εκτύπωση
διπλής όψης, μπροστινό δίσκο 250 σελίδων, αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 30
σελίδων και υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης 15 σελ./λεπτό4.
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος
Ο εκτυπωτής EcoTank ITS μπορεί να μειώσει τα έξοδα εκτύπωσης έως κατά 90% κατά
μέσο όρο1, χάρη στην πρωτοποριακή του σχεδίαση. Διαθέτει εξαιρετικά υψηλής
χωρητικότητας δοχείο μελανιών, που εξαλείφει την ανάγκη για φύσιγγες μελανιών, ενώ
στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται μελάνι που μπορεί να σας καλύψει τρία χρόνια2
εντός της συσκευασίας. Διατίθενται οικονομικά φιαλίδια αναπλήρωσης μελανιού.
Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες
Εξασφαλίστε περισσότερες εκτυπώσεις μεταξύ των αναπληρώσεων. Χάρη στο μελάνι
που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, μπορεί να εκτυπώσει έως 14.000
ασπρόμαυρες σελίδες και 11.200 έγχρωμες σελίδες3.
Ανακαλύψτε την εξελιγμένη σειρά εκτυπωτών
Με το ενσωματωμένο δοχείο μελανιών, ο εκτυπωτής EcoTank ITS έχει πιο μικρές
διαστάσεις και είναι πιο εύχρηστος από ποτέ. Διαθέτει βελτιωμένο σύστημα
αναπλήρωσης μελανιού, κατασκευασμένο για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μουτζουρωμάτων και προβλημάτων. Τα νέα φιαλίδια διαθέτουν μηχανισμό που
διασφαλίζει ότι μόνο τα κατάλληλα δοχεία γεμίζουν με το αντίστοιχο χρώμα.
Δυνατότητες επαγγελματικής ποιότητας
Εκτυπώστε ευκρινή και καθαρά κείμενα, χάρη στη μόνιμη κεφαλή εκτύπωσης
PrecisonCore και το γνήσιο μαύρο μελάνι pigment της Epson. Σχεδιασμένος για
επιχειρήσεις, διαθέτει δίσκο χαρτιού 250 φύλλων, υποστηρίζει δυνατότητα εκτύπωσης
διπλής όψης, έχει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 30 σελίδων και οι ταχύτητες
εκτύπωσης φτάνουν τις 15 σελ./λεπτό4. Συνοδεύεται από βασική εγγύηση ενός έτους
και από εγγύηση με ενεργοποίηση, έως τρία έτη μέσω προωθητικής ενέργειας5.
Εκτύπωση μακριά από το γραφείο
Μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από
έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint6. Λαμβάνει ακόμη και
αρχεία σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο μέσω του Epson Email Print6.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης
ανά σελίδα
Μειώστε τα έξοδα εκτύπωσης έως 90%1
Μελάνι για έως τρία έτη2
Εκτυπώστε έως 14.000 ασπρόμαυρες και
11.200 έγχρωμες σελίδες3
Εξελιγμένο σύστημα αναπλήρωσης
μελανιού
Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς
προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια
μελανιού
Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και
συνδεσιμότητα
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν
εφαρμογές εκτύπωσης από φορητές
συσκευές6
Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις
ADF 30 σελίδων, εκτύπωση διπλής όψης και
μπροστινός δίσκο 250 φύλλων

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method

PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης

Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας

3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Τεχνολογία μελανιού

Pigment black and Dye colour Inks

Ανάλυση εκτύπωσης

4.800 x 1.200 DPI

Διαμόρφωση ακροφυσίων

400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα

Application

Μεμονωμένη θέση, Ομάδα εργασίας

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 15 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 8 Σελίδες / λεπτό Colour

EcoTank ITS L6190
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Λογισμικό (CD)
Έγγραφο εγγύησης
2 πλήρη σετ μελανιού (Bk – 127 ml, CMY –
70 ml)

24734
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης

33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 20 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 69
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα

Black, Cyan, Yellow, Magenta

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ
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For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.
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ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης

1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Τύπος σαρωτή

Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

101
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ΦΑΞ
Fax speed dials (max)

60 names and numbers

Page memory

Έως 100 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)

Λειτουργίες φαξ

Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση
φαξ

INK BOTTLE YIELD DATA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1
χαρτιού
Τύποι χαρτιού

Περιλαμβάνεται

14.000
σελίδες*

11.200
σελίδες*

Αντικατάσταση

7.500
σελίδες*

6.000
σελίδες*

A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10
x 15 cm, 16:9, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης

Yes

Αυτόματη τροφοδοσία

30 Σελίδες

εγγράφων
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

250 Φύλλα Βασικό, 250 Φύλλα μέγιστο, 20 Φωτογραφικά φύλλα

Επεξεργασία μέσων

Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Borderless print

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,4 Watt Ready, 0,3

* 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

Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified
Διαστάσεις

375 x 347 x 231 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

7,3 kg

Συμβατά λειτουργικά

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X

συστήματα

10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64
bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64,
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows
XP SP3, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Περιεχόμενο λογισμικό

Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet setup

Mobile and Cloud printing

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google

services

Cloud Print

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Οθόνη LCD

Τύπος: Χρώμα, Πίνακας αφής, Διαγώνιος: 6,1 εκ.

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 50.000 Σελίδες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

C11CG19402

Γραμμωτός κωδικός

8715946643939

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
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

1. Ο υπολογισμός της σύγκρισης για τις φύσιγγες
πραγματοποιήθηκε με βάση τη φύσιγγα χαμηλότερης απόδοσης
που χρησιμοποιείται στους 20 κορυφαίους έγχρωμους
εκτυπωτές A4 inkjet του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το EMEA
Hardcopy Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά
το 4ο τρίμηνο του 2016) την περίοδο Ιανουαρίου 2016 –
Δεκεμβρίου 2016. Ο υπολογισμός στηρίχθηκε στην τυπική
απόδοση της φύσιγγας των ανταγωνιστών διαιρούμενη με τη
μέση απόδοση βάσει προδιαγραφών του εκτυπωτή Epson ITS
Ecotank.
2. Μελάνι που σας καλύπτει τρία χρόνια βάσει των μέσων
μηνιαίων όγκων εκτύπωσης 290 σελίδων για οικιακούς
εκτυπωτές και εκτυπωτές γραφείου EcoTank ITS. Οι
υπολογισμοί βασίζονται στη χαμηλότερη απόδοση μαύρου
μελανιού της συσκευασίας για τους ακόλουθους εκτυπωτές:
L4150, L4160, L6160, L6170, L6190.
3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση
την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις 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. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή,
χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την
πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η
απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι
μικρότερη.
4. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει το 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
5. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epson.eu/extended-warranty
6. 6.Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect.

