
„EcoTank“ L7180
DUOMENŲ LAPAS

Naudojant šį A3 3 funkcijų „EcoTank“ spausdintuvą galima itin 
nebrangiai spausdinti nuotraukas, dokumentus ant dviejų lapo pusių ir 
kt.

Šis universalus A3 spausdintuvas be kasetės gali itin nebrangiai spausdinti 
dokumentus ant abiejų lapo pusių ir nuotraukas. Pridėtais rašalais atspausdinsite iki 1 
500 nuotraukų1. Jį galima be rūpesčių naudoti su SD kortele, spausdinti nuotraukas be 
rėmelių ir naudoti du popieriaus dėklus. Spausdintuvą labai paprasta nustatyti, jis yra 
patikimas ir sukurtas švariam užpildymui iš naujo. 

Itin nebrangus spausdinimas be kasečių
Ištisi trys metai1 – būtent iki tiek laiko galima spausdinti L7180 nepapildant rašalo. Tai 
reiškia iki 90 % mažesnes rašalo sąnaudas2. Rašalo pakanka net 1 500 nuotraukų3
(10x15 cm). Jame įrengtos itin talpios rašalo talpyklos, todėl visiškai nereikia kasečių.

Universalus A3 spausdintuvas
Naudodami šią penkių rašalo spalvų sistemą, taip pat apimančią juodą rašalą 
nuotraukoms ir juodą pigmentinį rašalą, spausdinkite nuotraukas ir dokumentus ant 
dviejų lapo pusių. Spausdintuvą galima naudoti su SD kortele, spausdinti be rėmelių, 
naudoti du popieriaus dėklus ir LCD ekraną. 

Susipažinkite su naująja „EcoTank“ karta
Dėl priekyje įrengtos rašalo talpyklos „EcoTank“ yra kompaktiškesnis, jį kaip niekad 
paprasta naudoti. Patobulinta rašalo užpildymo sistema, sukurta siekiant sumažinti 
išsiliejimo ir priteršimo tikimybę, skirta švariam užpildymui iš naujo. Naujieji buteliukai 
turi mechanizmą, užtikrinantį, kad juo būtų galima užpildyti tik atitinkamomis spalvomis.

Paprasta spausdinti naudojant mobilųjį įrenginį
„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu galite siųsti failus, kuriuos norite spausdinti, iš išmaniųjų 
įrenginių, naudodami „Epson iPrint“4 programėlę. Nesudėtingai išnaudokite visas su 
„Facebook“ nuotraukomis susijusias galimybes: naudodami programėlę „Creative Print“
4, galite šias nuotraukas iš karto spausdinti, kurti sveikinimo atvirukus, spalvinimo 
knygas bei pritaikyti daugybę kitų funkcijų.

Ramybė
„EcoTank“ yra patikimas spausdinimo sprendimas, kuriam standartiškai suteikiama 
vienų metų garantija, nors reklaminių kampanijų metu gali būti siūloma ilgesnė garantija
5.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Spausdinkite A3 nuotraukas ir 
dokumentus
Keturių spalvų dažai ir pigmentinis juodas 
rašalas nepriekaištingiems rezultatams
Mėgaukitės daugybės nuotraukų 
spausdinimu
Išspausdinkite iki 1 500 nuotraukų 
naudodami pridėtą rašalą3

Naujos kartos rašalo užpildymo sistema
Paprastai ir švariai papildykite rašalo 
atsargas, naudodami patobulintus rašalo 
buteliukus
„Wi-Fi“ ir programėlės
Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių
3 funkcijų įrenginys su LCD ekranu
Spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite ir 
spausdinkite ant abiejų pusių



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Spausdinimo metodas „Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis 1,5 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija Pigment black and Dye colour Inks
Spausdinimo skiriamoji geba 5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija 360 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 180 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija Viena vieta, Home Office, Nuotrauka

SPAUSDINIMAS
Spausdinimo sparta ISO/IEC 
24734

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

Juodraštinio spausdinimo 
sparta

28 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 28 Puslapiai / min. Colour 
(paprastas popierius 75 g/m²), 20 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)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus dėtuvių kiekis 1
Popieriaus formatai Raidė, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija, DL (vokas), Nr. 10 

(vokas), C6 (vokas), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm
Dupleksas Taip (A4, paprastas popierius)
Spaudinių paraštės 0 mm viršus, 0 mm dešinė, 0 mm apačia, 0 mm kairė (Kai nurodyta paraštė. Kitu atveju 3 mm 

viršuje, kairėje, dešinėje, apačioje.)
Popieriaus dėtuvės talpa 100 Lapai Standartinis, 20 Nuotraukų lapai
Medžiagų apdorojimas Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas be rėmelių, 

CD / DVD spausdinimas

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 13 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 6,4 W 

Parengta, 0,2 W (išjungti)
Gaminio matmenys 526 x 415 x 168 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 10,5 kg
Triukšmo lygis 5 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 37 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

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, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

KITOS FUNKCIJOS
LCD ekranas Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,8 cm
Atminties kortelės SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Su adapteriu 

(užsakomas atskirai))
Savybės Raudonų akių efekto pašalinimas, Nuotraukų kokybės gerinimas, Direct print from USB, Wireless 

PictBridge

KITA
Garantija 12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai

Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C11CG16402

Brūkšninis kodas 8715946661841

Kilmės šalis Indonezija

Plokštės dydis 2 Vnt.

„EcoTank“ L7180

ESAMI PRIEDAI

Maitinimo kabelis
Pastatymo instrukcija
Programinė įranga (CD)
Garantijos dokumentas
Pagrindinis įrenginys
Maintenance box

INK BOTTLE COMPATIBILITY

105

106

106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Pridedama 1.500 
nuotraukos*

1.500 
nuotraukos*

1.500 
nuotraukos*

Keitimas 1.900 
nuotraukos*

1.900 
nuotraukos*

* 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.  Vidutinės mažesnės sąnaudos spausdinant tą patį puslapių
skaičių naudojant prie „EcoTank“ spausdintuvų pridedamus
rašalo buteliukus, įskaitant techninės įrangos kainą.
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.  Nurodyta išeiga nustatyta originaliu „Epson“ metodu,
imituojant ISO/IEC 29103 bandomųjų šablonų spausdinimą, kai
naudojami rašalai, teikiami su šiuos spausdintuvu, ir
spausdinamos 10x15 cm formato nuotraukos. Nurodytos išeigos
vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC29102. 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
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.  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.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
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Hoogoorddreed 5 


