
EcoTank L3250
DUOMENŲ LAPAS

Mėgaukitės belaidžiu spausdinimu ir labai maža puslapio kaina 
naudodami šį daugiafunkcį „EcoTank“ spausdintuvą be kasečių, puikiai 
pritaikytą šiuolaikiniams, užimtiems namų ūkiams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų1 naudodami „Epson“ spausdintuvus 
„EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos 
rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. 
Kadangi nėra kasečių, kurias reikėtų keisti, o jungiamumo funkcijos yra lanksčios, šis 
spausdintuvas tobulai tinka tiems, kurie nori mėgautis aukštos kokybės spaudiniais už 
neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis
Spausdinimas namuose be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas 
lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą 
spalvą. 

Ir toliau taupykite
Šis „EcoTank“ spausdintuvas sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų1, o kartu 
pateikiamas rašalas, kurio pakaks iki 3 metų2. Naudodami kartu pridedamą rašalą, 
išspausdinkite iki 8 100 juodos spalvos ir 6 500 spalvotų puslapių3 , o pakaitinis rašalo 
buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes1 .

Modernus lankstumas
Lengvai integruokite šį spausdintuvą į esamą namų ekosistemą ir spausdinkite 
naudodami mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius4. Be to, 
naudodamiesi programėle „Epson Smart Panel“ savo spausdintuvą galite valdyti 
išmaniuoju įrenginiu4. Spausdinkite dokumentus ir nuotraukas, nustatykite, stebėkite ir 
šalinkite triktis naudodami vien tik telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Daugybė funkcijų
100 lapų galinis popieriaus dėklas, nuotraukų spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm) 
ir iki 10 puslapių per minutę siekianti spausdinimo sparta5 suteikia galimybę greitai ir 
lengvai atlikti daugybę užduočių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Spausdinimas itin maža savikaina
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %1

Dėžėje pridėta rašalo3
, kurio užteks iki 3 metų
Apima 8 100 nespalvotų ir 6 500 spalvotų 
puslapių3

Didelės išeigos pakaitiniai rašalo 
buteliukai
Vienas rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 
rašalo kasetes1

Paprasta rašalo talpyklų sistema
Švarus papildymas, rašalo buteliukai su 
užraktu ir priekyje esančios talpyklos
„Epson Smart Panel“ programėlė
Belaidžiu būdu išmaniuoju įrenginiu 
nustatykite, stebėkite, spausdinkite ir ne tik4



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

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

SPAUSDINIMAS
Number of colours 4 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 
24734

10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour, 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm 
nuotraukai

Juodraštinio spausdinimo 
sparta

33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 15 Puslapiai / min. Colour 
(paprastas popierius 75 g/m²), 27 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium 
Glossy Photo Paper“)

Spalvos Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
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)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus dėtuvių kiekis 1
Popieriaus formatai A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), 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
Medžiagų apdorojimas Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm)

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,5 W 

Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,15 kWh/week
Gaminio matmenys 375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 3,9 kg
Suderinamos operacinės 
sistemos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 
2008“ (32 / 64 bitų), „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

Mobiliojo spausdinimo ir 
spausdinimo iš debesies 
paslaugos

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

Colour Black

KITA
Garantija 12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai

Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C11CJ67405

Brūkšninis kodas 8715946684208

Kilmės šalis Filipinai

EcoTank L3250

ESAMI PRIEDAI

Pagrindinis įrenginys
Maitinimo kabelis
Pastatymo instrukcija
Garantijos dokumentas
4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 
extra black ink bottle
Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

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.  Remiantis „Epson” skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės
puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių
spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį
puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank” rašalo
buteliukus „101” ir „103”, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank”
buteliukų „101” ir „103” vidutinė išeiga (A4 formato
spaudiniai pagal ISO/IEC 24711) ir originalios eksploatacinės
medžiagos („IDC”, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker”,
2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį),
naudojamos 25 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4
rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose mažiau nei
100 EUR (išskyrus mokesčius) Čekijos Respublikoje, Vengrijoje,
Lenkijoje ir Turkijoje („IDC”, „Quarterly Hardcopy Peripherals
Tracker”, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį).
Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas
buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išeigą pagal
pardavimo vienetus.
2.  Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir
į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išeigą.
3.  Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“
metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų
spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC
24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai
priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo,
spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui,
temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką,
spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam
tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio
išeiga bus mažesnė.
4.  Norint naudotis „Epson Smart Panel“ ir „Epson Creative
Print“ programėlėmis būtinas belaidis ryšys. Norint naudotis
funkcijomis „Epson Email Print“ ir „Epson Remote Print Driver“
būtinas interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos,
sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite
adresu www.epsonconnect.eu
5.  Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro
kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia
numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu.  Daugiau
informacijos rasite „Epson“ svetainėje
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Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


