DÁTOVÝ LIST

Epson L6270

Užite si obojstrannú tlač s mimoriadne nízkymi nákladmi vďaka rýchlej
multifunkčnej atramentovej tlačiarni s ADF, ktorá je ideálna pre
zaneprázdnené domácnosti a malé kancelárie
S tlačiarňami EcoTank od spoločnosti Epson ušetríte až 90 % nákladov na tlač1.
Integrované atramentové zásobníky sa dajú jednoducho naplniť vďaka špeciálne
navrhnutým fľašiam s atramentom, ktoré majú vysokú výťažnosť a dodávajú sa spolu s
nimi. Táto tlačiareň, v ktorej nie je potrebné meniť žiadne kazety a ktorá ponúka
flexibilné funkcie pripojenia a automatický podávač dokumentov, je ideálnou tlačiarňou
pre každého, kto hľadá vysokokvalitnú tlač s neuveriteľne nízkymi nákladmi na stranu.
Dajte zbohom atramentovým kazetám
Bezproblémová tlač pre domácnosti a malé kancelárie – zásobníky atramentu s veľkou
kapacitou umožňujú dopĺňanie bez neporiadku a fľaštičky so zaisťujúcim
mechanizmom sú navrhnuté tak, aby bolo možné vložiť len správnu farbu.
Ušetrite viac
Táto tlačiareň EcoTank vám ušetrí až 90 % nákladov na tlač1 a dodáva sa s
atramentom na 3 roky2. Vďaka dodávanému atramentu vytlačte až 14 000
čiernobielych a 5 200 farebných strán3 a náhradná súprava atramentových náplní
poskytuje ekvivalent až 66 zásobníkov atramentu1.
Moderná flexibilita
Jednoducho integrujte túto tlačiareň so súčasným nastavením doma a tlačte z mobilov,
tabletov a notebookov4. Okrem toho môžete s aplikáciou Epson Smart Panel ovládať
svoju tlačiareň v inteligentnom zariadení4. Môžete tlačiť dokumenty a fotografie,
nastavovať, monitorovať a riešiť problémy zo svojho telefónu alebo tabletu.
Nabité funkciami
Vďaka farebnej obrazovke LCD s veľkosťou 6,1 cm, automatickej obojstrannej tlači a
podávaču dokumentov na 30 strán, prednému zásobníku papiera na 250 strán a
rýchlosti tlače až 15,5 strany za minútu5 môžete jednoducho urýchliť rôzne úlohy.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Obojstranná tlač a automatický podávač
dokumentov
Tlač, kopírovanie a skenovanie
Mimoriadne hospodárna tlač
Ušetrite až 90 % nákladov na tlač1
Atrament až na 3 roky v balení2
Zahŕňa 14 100 čiernobielych a 5 200
farebných strán3
Fľaše s atramentom s vysokou
výťažnosťou
Až 66 atramentových kaziet z jednej súpravy
atramentových náplní1
Aplikácia Epson Smart Panel
Bezdrôtovo nastavujte, monitorujte, tlačte,
skenujte a vykonávajte viac z inteligentného
zariadenia4

ÚDAJE O PRODUKTE

Epson L6270

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

TLAČ
Number of colours

4 colour

Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC

15,5 Str./min. Čiernobiela, 8,5 Str./min. Colour

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Záručný list
1 súprava atramentu (1x 127 ml čierna, 3x
70 ml CMY) + dodatočná čierna
Ovládač a pomocné programy (CD)

24734
Najvyššia rýchlosť tlače

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 [Pigment], Azúrová [Dye], Žltá [Dye], Purpurová [Dye]

INK BOTTLE COMPATIBILITY
101

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

101

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

Obojstranná tlač

áno

Automatické podávanie

30 Strany

101

INK BOTTLE YIELD DATA

dokumentov
Kapacita priehradky na papier 250 Listy Štandardná
Spracovanie médií

Automatické podávanie dokumentov, Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač bez

Pribalené

14.000 strán* 5.200 strán*

Výmena

7.500 strán* 6.000 strán*

okrajov
VŠEOBECNE
Spotreba energie

12 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,9 Watt (úsporný režim), 5,3
Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,15 kWh/week

Rozmery produktu

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

Hmotnosť produktu

6,7 kg

Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32-

* 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

bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012
R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later,
Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Mobilná tlač a tlač pre službu

Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver,

cloud

Scan-to-Cloud)

Colour

Black

ĎALŠIE FUNKCIE
LCD displej

Typ: Farebné, Uhlopriečka: 6,1 cm

INÉ
Záruka

12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 50.000 Strany
Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

C11CJ61403

Čiarový kód

8715946683850

Krajina pôvodu

Filipíny

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. Na základe výpočtov spoločnosti Epson bola priemerná
úspora nákladov na stranu a priemerný počet atramentových
kaziet potrebných na vytlačenie rovnakého počtu strán ako
pri použití fliaš s atramentom Epson EcoTank 101 a 103.
Porovnanie priemernej výťažnosti (výtlačky A4 podľa normy
ISO/IEC 24711) radu fliaš EcoTank 101 a 103 a originálneho
spotrebného materiálu (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables
Tracker, dodávky v roku 2020, uverejnené v 1. štvrťroku
2021) použitej v rámci 25 najpredávanejších spotrebiteľských
tlačiarní s atramentovými kazetami A4 s cenou do 100 EUR
(bez dane) v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Turecku
(IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, dodávky v roku
2020, uverejnené v 1. štvrťroku 2021). Náklady na stranu sa
vypočítali vydelením výnosov z predaja príslušných
fliaš/zásobníkov a celkovej výťažnosti podľa predaja
jednotiek.
2. Na základe objemu tlače 100 strán formátu A4 za mesiac a
pri najnižšej výťažnosti poskytovanej dodávanou súpravou
atramentov.
3. Uvedená výťažnosť je odhadovaná podľa originálnej
metodológie spoločnosti Epson zo simulácie tlače skúšobných
obrazcov podľa normy ISO/IEC 24712 alebo 29103. Uvedená
výťažnosť NIE JE určená podľa normy ISO/IEC 24711 ani
29102. Uvedená výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od
tlačených obrázkov, typu použitého papiera, frekvencie
tlače a podmienok prevádzkového prostredia, napríklad
teploty. Pri úvodnom nastavení tlačiarne sa isté množstvo
atramentu použije na naplnenie dýz tlačovej hlavy;
výťažnosť dodávanej súpravy atramentu na prvé použitie bude
preto nižšia.
4. Aplikácie Epson Smart Panel a Epson Creative Print
vyžadujú bezdrôtové pripojenie. Funkcie Epson Email Print,
Epson Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadujú
pripojenie na internet. Ďalšie informácie a zoznam
podporovaných jazykov a zariadení nájdete na webovej adrese
www.epson.sk/connect.
5. Určené v súlade s normou ISO/IEC 24734 vyjadrujúcou
priemernú hodnotu ESAT z testu kancelárskych zariadení
kategórie pri jednostrannej tlači. Ďalšie informácie
získate na webovej stránke spoločnosti Epson

