
„EcoTank“ L3150
DUOMENŲ LAPAS

Susipažinkite su nauja „Epson“ karta – spausdintuvu be kasečių. Šį 3 
funkcijų įrenginį paprasta naudoti, jis kompaktiškas ir išsiskiria dvipusio 
spausdinimo funkcija bei „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu.

Šis kompaktiškas 3 funkcijų „EcoTank“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ yra labai 
universalus, nes yra stilingas, spausdina naudojant mobiliuosius įrenginius ir jame 
naudojamos efektyvios technologijos. Patikimas spausdintuvas be kasečių pasižymi 
patobulinta rašalo pripildymo sistema ir patogiais rašalo buteliukai. Jame esančio 
rašalo užteks maždaug trims metams1, todėl galėsite sutaupyti iki 90 % išlaidų rašalui2.

Itin maža kaina
Neperkant naujo rašalo L3150 galima naudoti iki trejų metų1. Tai reiškia iki 90 % 
mažesnes rašalo sąnaudas2. Su parduodant pridedamu rašalu jis už nepaprastai mažą 
kainą atspausdina iki 8 100 puslapių juodu ir 6 500 puslapių spalvotu rašalu3. 

Spausdinimas be kasečių
Tai yra vidutiniškai 82 rašalo kasetės2, todėl naudodami „EcoTank“ spausdintuvą 
galėsite ilgiau spausdinti nepildydami rašalo. Jame įrengta itin talpi rašalo talpykla, 
kuriai visiškai nereikia kasečių. 

Susipažinkite su naująja karta
Dėl priekyje įrengtos rašalo talpyklos naujieji įrenginiai yra kompaktiški, juos lengva 
papildyti rašalo, aiškiai matomas rašalo lygis. Jame įdiegta patobulinta rašalo 
užpildymo sistema, sukurta siekiant sumažinti išsiliejimo ir priteršimo tikimybę. Naujieji 
buteliukai turi mechanizmą, užtikrinantį, kad juo būtų galima užpildyti tik atitinkamos 
spalvos talpyklą. 

Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos
„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu spausdintuvas gali priimti dokumentus iš išmaniųjų 
įrenginių, naudodamas „Epson iPrint“4 programėlę. 

Kokybiški rezultatai
Dėl „Micro Piezo“ spausdinimo galvutės „EcoTank“ yra patikimas spausdinimo 
sprendimas. Standartiškai suteikiama vienų metų garantija, nors reklaminių kampanijų 
metu gali būti siūloma ilgesnė garantija. Peržiūrėkite naujausio pasiūlymo technines 
specifikacijas5. 

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Rašalo atsargos, kurių pakaks iki trejų 
metų1
Rašalo atsargos atitinka 82 kasečių išeigą2

Spausdinimas itin maža savikaina
Spausdinkite iki 8 100 puslapių juodu ir 6 
500 puslapių spalvotu rašalu3

Naujos kartos rašalo užpildymo sistema
Paprastai ir švariai papildykite rašalo 
atsargas, naudodami patobulintus rašalo 
buteliukus
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir programėlės
Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių
3 funkcijų įrenginys
Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir 
spausdinimas be rėmelių



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Spausdinimo metodas „Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis 3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija Dye Ink
Spausdinimo skiriamoji geba 5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija 180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija Viena vieta, Home Office
Daugiafunkcis Print, Nuskaitymas, Kopie

SPAUSDINIMAS
Spausdinimo sparta ISO/IEC 
24734

10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour

Juodraštinio spausdinimo 
sparta

33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 15 Puslapiai / min. Colour 
(paprastas popierius 75 g/m²), 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium 
Glossy Photo Paper“)

Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing. 

NUSKAITYMAS
Nuskaitymo skiriamoji geba 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
Nespalvoto A4 lapo 
nuskaitymo greitis

200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan

Išvesties formatai BMP, JPEG, TIFF, PDF

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus dėtuvių kiekis 1
Popieriaus formatai A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (vokas), Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), Raidė, 

Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija
Dupleksas Neautomatinis
Popieriaus dėtuvės talpa 100 Lapai Standartinis, 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas Spausdinimas be rėmelių

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,3 W 

Parengta, 0,2 W (išjungti)
Gaminio matmenys 375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 3,9 kg
Triukšmo lygis 6,5 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 52 dB (A) 

naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės 
sistemos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Vista“, 
„Windows XP“, XP Professional x64 Edition

Esama programinė įranga Epson Scan
WLAN sauga WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobiliojo spausdinimo ir 
spausdinimo iš debesies 
paslaugos

Epson Connect (iPrint, Email Print), Google Cloud Print

Colour Black

KITA
Garantija 12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai

Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C11CG86405

Brūkšninis kodas 8715946652238

Kilmės šalis Filipinai

Plokštės dydis 7 Vnt.

„EcoTank“ L3150

ESAMI PRIEDAI

Pagrindinis įrenginys
Maitinimo kabelis
Pastatymo instrukcija
Programinė įranga (CD)
Garantijos dokumentas
4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 
extra black ink bottle

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

103

103

103

INK BOTTLE YIELD DATA

Pridedama 8.100 psl.* 6.500 psl.*

Keitimas 4.500 psl.* 7.500 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba 
ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl 
spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau 
informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1.  Rašalo atsargos, kurių užtenka iki 3 metų, per mėnesį
vidutiniškai spausdinant 225 puslapių namų ir biuro
spausdintuvais „EcoTank“ ir 40 nuotraukų spausdintuvais
„EcoTank“. Skaičiavimai pagrįsti pridėto juodo rašalo
buteliuko mažiausia išeiga puslapiais namų ir biuro
spausdintuvams ir mažiausia nuotraukų spausdintuvų nuotraukų
spausdinimo išeiga.
2.  Vidutinis kasečių skaičius / mažesnės sąnaudos, kai
spausdinama tas pats puslapių skaičius naudojant prie
„EcoTank“ spausdintuvų pridedamus rašalo buteliukus
(išskyrus L805, L810, L850, L7160, L7180), neįskaitant
techninės įrangos kainos. Palyginimas atliktas A4 „EcoTank“
asortimento vidurkį palyginus su 10 geriausiai parduodamų
modelių Centrinėje ir Rytų Europoje, Viduriniuose Rytuose ir
Afrikoje vidurkiu 2017 m. balandžio–2018 m. kovo mėn.
laikotarpiu, „IDC EMEA Hardcopy Tracker“ (2018 m. 1
ketvirčio duomenys), „IDC EMEA HCP Consumables Tracker“
(2017 m. 2 pusmečio duomenys) stebėjimo duomenimis. Tuo
pačiu laikotarpiu Centrinės ir Rytų Europos, Vidurinių Rytų
ir Afrikos rinkose buvo apskaičiuotos spausdinimo išlaidos,
proporcingai vertinant standartinio ir XL dydžio kasetes
(„IDC“ stebėjimo duomenys). Vidutinė pardavimo kaina
apskaičiuota pajamas padalijus iš vienetų. Remiamasi
gamintojų svetainėse nurodyta rašalo kasečių išeiga.
3.  3.Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“
originalia metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo
puslapio spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NĖRA
apskaičiuotos pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali
skirtis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo
popieriaus tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas,
pvz., temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką,
spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam
tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio
išeiga gali būti mažesnė.
4.  Būtinas belaidis ryšys su internetu. Norėdami gauti
daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir
įrenginius, apsilankykite svetainėje adresu www.epsonconnect.eu
5.  5.Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos
rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/extended-warranty

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
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