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EcoTank L14150

С този компактен, бърз и многофункционален принтер EcoTank
можете да правите разпечатки във формат A3+. Той предлага
ниска цена на страница, тава за хартия с капацитет 250 листа и
АДУ с капацитет 35 листа.
Търсите компактен и икономичен цветен принтер, който може да печата във
формат A3? С L14150 това е възможно. Този EcoTank предлага печат, сканиране,
копиране и факс във формат A4, плюс възможност за отпечатване във формат A3
чрез подаването на медии от задната страна – всичко това при изключително
ниска цена на страница. Заданията се изпълняват бързо благодарение на
високите скорости на печат и сканиране, предната тава за хартия с капацитет 250
листа и АДУ за формат A4 с капацитет 35 листа.
Разпечатки във формат A3 от компактен модел
Компактният L14150 EcoTank предлага печат, сканиране, копиране и факс във
формат A4, плюс възможност за отпечатване във формат A3+ чрез подаването на
медии от задната страна. А LCD екранът му улеснява печатането без компютър.
Ултраниска цена
EcoTank може да намали разходите за мастило средно с 90%1 благодарение на
иновативния си дизайн. Той разполага с големи резервоари за мастило, които
напълно премахват нуждата от касети.
Поемете още задачи
С факс, тава за хартия с капацитет 250 листа, скорост на печат от 17 стр./мин2,
двустранен печат и автоматично документоподаващо устройство (АДУ) с
капацитет 35 страници можете бързо и лесно да изпълнявате различни задачи.
Този принтер разполага с печатащата глава без нагряване PrecisionCore, известна
със своята скорост, качество, надеждност и ефективност, която ще издържи целия
експлоатационен живот на принтера.
Печатайте почти от всяко място
С EcoTank е лесно да печатате от мобилни телефони, таблети и лаптопи.
Благодарение на Wi-Fi и Wi-Fi Direct можете да изпращате документи за печат от
смарт устройства с помощта на безплатното приложение Epson iPrint3.
Специално разработено за лесно използване
EcoTank е по-компактен и лесен за използване от всякога. Поставените отпред
резервоари са разработени за безпроблемно допълване, а бутилките са
създадени така, че позволяват поставянето само на правилните цветове.
Благодарение на предния дисплей за ниво на мастилото е лесно да разберете
кога е необходимо допълване.

KEY FEATURES
Ултраниска цена за страница
Намалете разходите за мастило с 90%1
Компактен A3 принтер
Подаване на медии от задната страна за
формат A3+ и печат, копиране, сканиране
и факс във формат A4
Система за зареждане с мастило от
следващо поколение
Безпроблемно и чисто допълване с
подобрените бутилки с мастило
Мобилен печат и свързване
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и безплатни
приложения за мобилен печат3
Създаден за бизнес
Предна тава за формат A4 с капацитет
250 листа и АДУ за формат A4 с
капацитет 35 листа

PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank L14150

ТЕХНИКА
Printing Method

PrecisionCore™ Print Head

Минимален размер на

3,3 pl

капките
Технология за мастилото

Pigment black and Dye colour Inks

Резолючия на печат

4.800 x 1.200 DPI

PRINT
Скорост на печатане ISO/IEC 17 Страници/мин. Черно-бяло, 9 Страници/мин. Colour
24734
Maximum Printing Speed

38 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m²), 24 Страници/мин. Colour (plain paper 75

ОБЕМ НА ДОСТАВКА
1 пълен комплект мастила (Bk – 127 ml,
CMY – 70 ml)
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Инструкции за инсталиране
Софтуер (CD)
Документ за гаранция

g/m²)
Цветове

Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.

INK BOTTLE COMPATIBILITY
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СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране

1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)

Scanner type

Contact image sensor (CIS)
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ФАКС
Fax speed dials (max)

100 names and numbers

Page memory

Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)

Функции за факс

Изпращане на факс през компютъра, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

INK BOTTLE YIELD DATA

Number of paper trays

1

Формати хартия

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Плик), C6 (плик за писма), DL (плик за писма), № 10 (плик
за писма), Letter, Правен, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Duplex

Да (A4, обикновена хартия)

Print Margin

0 мм top, 0 мм right, 0 мм bottom, 0 мм left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left,
right, bottom.)

Автоматично поемане на

35 Страници

документите
Капацитет на отделението за 250 Листове Стандартен
хартия
Обработка на медии

Автоматичен двустранен печат (A4, обикновена хартия)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия

12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,4 Watt Готов, 0,2
Watt (Power off), TEC 0,3 kWh/week

Размери

498 x 358 x 245 мм (ширина x дълбочина x височина)

Тегло

9,7 кг

Съвместими оперативни

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit),

системи

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition

Включено

6.200
страници*

5.200
страници*

Смяна

7.500
страници*

6.000
страници*

SP2
WLAN-надеждност

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobile and Cloud printing

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

services

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/
IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images
printed and usage conditions. For more information visit
http://www.epson.eu/pageyield

OTHER FEATURES
LC-дисплей

Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 6,8 cm

OTHER
гаранция

12 месеци Обслужване в сервиз, 50.000 Страници
Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION
Складова единица

C11CH96402

Щрихкод/Баркод

8715946672670

Страна на произход

Philippines

www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

1. Средна стойност за реализирани икономии при
отпечатване на същия брой страници с включените бутилки
с мастило със серията EcoTank L14150, без да се смята
цената на хардуера. Сравнението е между EcoTank L14150
спрямо средната стойност на 10-те най-продавани модели
с касети с мастило в Централна и Източна Европа,
Близкия изток, Африка и ОНД в периода от януари до
декември 2019 г. по данни на IDC. Разходите за печат са
изчислени за пропорцията на стандартни и XL касети по
данни на IDC (втора половина на 2018 г. – първа
половина на 2019 г.), като се използват усреднени цени
на дребно. Данните за производителност на касетите с
мастило са взети от уеб сайтовете на съответните
производители.
2. Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва
средното ESAT за теста на офис категорията при
едностранен печат по подразбиране. За повече
информация посетете www.epson.eu/testing
3. Нужна е безжична връзка с интернет. За повече
информация и подробности за поддържаните езици и
устройства посетете www.epsonconnect.eu

