DÁTOVÝ LIST

ITS EcoTank L6170

Toto zariadenie 3 v 1 novej generácie ponúka množstvo možností
pripojiteľnosti, automatický podávač dokumentov (ADF), obojstrannú
tlač a displej LCD.
Znížte svoje režijné náklady s tlačiarňou ITS EcoTank od spoločnosti Epson bez
atramentových kaziet, ktorá môže znížiť náklady na tlač až o 90 %1. Prináša
mimoriadne nízke náklady na stranu a dodaná zásoba atramentu na tri roky2 dokáže
vytlačiť až 14 000 čiernobielych a 11 200 farebných strán3. Táto atramentová tlačiareň
3 v 1 navrhnutá na firemnú tlač ponúka vysokú rýchlosť tlače 15 strán za minútu4,
predný zásobník na 150 listov, obojstrannú tlač a automatický podávač dokumentov na
30 strán.
Mimoriadne nízke náklady
Tlačiareň EcoTank ITS môže vďaka svojmu inovatívnemu dizajnu znížiť náklady na
tlač až o 90 %1. Obsahuje atramentovú nádržku s mimoriadne vysokou kapacitou,
ktorá eliminuje potrebu atramentových kaziet, a zároveň sa v balení dodáva so
zásobou atramentu na tri roky2. K dispozícii sú aj cenovo dostupné fľaštičky na
dopĺňanie atramentu.
Vytlačte tisíce strán
Menej časté dopĺňanie atramentu. S atramentom, ktorý je súčasťou balenia, môžete
vytlačiť až 14 000 čiernobielych a 11 200 farebných strán3.
Objavte novú generáciu
Vďaka atramentovej nádržke umiestnenej v prednej časti sa tlačiareň EcoTank ITS
ľahšie používa a je kompaktnejšia ako kedykoľvek predtým. 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.
Funkcie pre komerčnú kvalitu
Vytvárajte ostré, jasné texty vďaka trvalej tlačovej hlave PrecisonCore a originálnemu
čiernemu pigmentovému atramentu spoločnosti Epson. So zásobníkom papiera na
150 listov, obojstrannou tlačou, automatickým podávačom dokumentov na 30 strán
(ADF) a rýchlosťou tlače až 15 strán za minútu4 je určená na použitie vo firmách.
Ponúka štandardnú ročnú záruku a až 3-ročnú záruku v rámci špeciálnej akcie5.
Tlač z ktoréhokoľvek miesta
Vďaka aplikácii Epson iPrint6 môžete posielať pomocou funkcií Wi-Fi a Wi-Fi Direct
dokumenty na tlač z inteligentných zariadení. Vďaka funkcii Epson Email Print6 dokáže
dokonca prijímať súbory takmer z ktoréhokoľvek miesta na svete.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Mimoriadne nízke náklady na stranu
Znížte svoje náklady na tlač až o 90 %1
Súčasťou dodávky je aj zásoba
atramentu až na tri roky2
Tlač až 14 000 strán čiernobielo a 11 200
strán farebne3
Systém plnenia atramentu novej
generácie
Užívajte si dopĺňanie bez neporiadku a
problémov vďaka vylepšeným
atramentovým fľaštičkám
Mobilná tlač a pripojiteľnosť
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné
aplikácie na mobilnú tlač6
Navrhnuté pre podnikanie
Automatický podávač dokumentov na 30
strán, obojstranná tlač a predný zásobník na
150 listov

ÚDAJE O PRODUKTE

ITS EcoTank L6170

TECHNIKA

OBSAH DODÁVKY

Spôsob tlače

PrecisionCore™ Tlačová hlava

Minimálna veľkosť kvapôčky

3,3 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu

Atramentová technológia

Pigment black and Dye colour Inks

Rozlíšenie tlače

4.800 x 1.200 DPI

Konfigurácia trysiek

400 Trysky čierna, 128 Trysky na farbu

Kategória

Samostatné miesto, Pracovná skupina

Multifunkčné

Tlač, Skener, kópia

TLAČ
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC

15 Str./min. Čiernobiela, 8 Str./min. Colour

24734
Najvyššia rýchlosť tlače

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Softvér (CD)
Záručný list
2 úplné súpravy atramentu (BK – 127 ml,
CMY – 70 ml)

33 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 20 Str./min. Colour (obyčajný papier), 69 Sekundy na
fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)

Farby

Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Rýchlosť obojstrannej tlače,

6,5 A4 str./min. Čiernobiela, 4,5 A4 str./min. Colour

ISO/IEC 24734

KOMPATIBILITA ATRAMENTOVÝCH
KAZIE
101

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

101

SKENOVANIE

101

Rozlíšenie skenovania

1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)

Typ skenera

Kontaktný snímač obrazu (CIS)

101

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Počet priehradiek na papier

1

Formáty papiera

A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15

INK BOTTLE YIELD DATA

cm, 16:9, Legal
Obojstranná tlač

áno

Automatické podávanie

30 Strany

dokumentov
Kapacita priehradky na papier 150 Listy Štandardná, 150 Listy maximálne, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií

Automatické podávanie dokumentov, Automatická obojstranná tlač, Tlač bez okrajov

VŠEOBECNE
Spotreba energie

12 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (úsporný režim), 5,3
Watt Pripravený, 0,3 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified

Rozmery produktu

375 x 347 x 231 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu

7,3 kg

Kompatibilné operačné systémyMac 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
10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server
2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows

Pribalené

14.000 strán* 11.200 strán*

Výmena

7.500 strán* 6.000 strán*

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
Priložený softvér

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

Mobilná tlač a tlač pre službu

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

cloud

Cloud Print

ĎALŠIE FUNKCIE
LCD displej

Typ: Farebné, Dotykový panel, Uhlopriečka: 6,1 cm

INÉ
Záruka

12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 50.000 Strany

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

C11CG20402

Čiarový kód

8715946643984

Krajina pôvodu

Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

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.

* 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
1. Porovnávací výpočet pre atramentové kazety sa zakladá
na použití kazety s najnižšou výťažnosťou používanou v 20
najobľúbenejších konkurenčných atramentových tlačiarňach A4
podľa štúdie organizácie IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje
zo 4. štvrťroka 2016) v období január 2016 – december 2016.
Výpočet sa zakladá na štandardnej výťažnosti kaziet
konkurencie, ktorá bola vydelená priemernou výťažnosťou
tlačiarne Epson ITS Ecotank.
2. Zásoba atramentu na tri roky na základe priemerného
mesačného objemu tlače 290 strán pre tlačiarne pre
domácnosť a kancelárske tlačiarne EcoTank ITS. Výpočty
vychádzajú z najnižšej uvedenej výťažnosti čierneho
atramentu pre nasledujúce tlačiarne: L4150, L4160, L6160,
L6170, L6190.
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 výťažnosť dodávanej súpravy atramentu na prvé použitie
môže byť nižšia.
4. V súlade s normou ISO/IEC 24734 predstavuje priemernú
hodnotu ESAT z testu zariadenia kancelárskej kategórie pri
jednostrannej tlači. Ďalšie informácie získate na stránke
www.epson.eu/testing
5. Na túto ponuku sa vzťahujú príslušné zmluvné podmienky.
Ďalšie informácie získate na webovej stránke
www.epson.sk/extended-warranty
6. Vyžaduje bezdrôtové pripojenie na internet. Ďalšie
informácie a zoznam podporovaných jazykov a zariadení
získate na webovej lokalite www.epson.sk/connect

