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Печат, сканиране, копиране и факс във формат A3+ с този бърз и 
богат на функции принтер EcoTank. Той предлага ниска цена на 
страница, тава за хартия с капацитет 550 листа и АДУ с капацитет 
50 листа.

Този богат на функции принтер EcoTank се справя мигновено със заданията във 
формат A3+, като предлага ниска цена на страница. Заданията във формат A3+ 
могат да бъдат изпълнени бързо благодарение на високите скорости на печат и 
сканиране, двете предни тави с капацитет 250 листа, задното подаване с 
капацитет 50 листа и АДУ за формат A3 с капацитет 50 листа. Печатайте, както 
Ви харесва, с мобилен печат, Ethernet и 10,9-сантиметров LCD сензорен екран с 
хардуерни клавиши.

Свършете повече работа за по-малко време
Този бърз и ефективен принтер предоставя скорост от 25 страници в минута1
както в черно-бял, така и в цветен режим и отпечатва първата страница само за 
5½ секунди2. В съчетание с бърз двустранен печат и високоскоростно АДУ, с този 
принтер ще можете да се справите бързо с всекидневните задачи. 
Богат на функции A3 EcoTank
L15160 е предназначен за задания във формат A3 с печат, сканиране, копиране и 
факс във формат A3+. Лесно е да се придвижвате в широката гама от функции 
чрез 10,9-сантиметровия LCD сензорен екран и хардуерните клавиши.
Продължете да пестите
Пестете всеки път, когато печатате с този EcoTank, който осигурява невероятно 
ниска цена на страница. За разлика от други принтери, EcoTank разполага с 
големи резервоари за мастило, които пълните от бутилки с мастило на ниска 
цена.
Край на прекъсванията
Като свежда допълванията до минимум, този EcoTank може да отпечата хиляди 
страници, преди да се наложи допълване на мастило, а двете тави за хартия за 
формат A3+ предлагат капацитет от 500 листа. Освободете се от ръчното 
зареждане на страници със задно подаване с капацитет цели 50 листа и АДУ за 
формат A3. 
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. 

KEY FEATURES

Ултрависоки скорости на печат и 
сканиране
25 изобр./мин1 както в черно-бял, така и в 
цветен режим
Ултраниска цена за страница
Икономична система с резервоар за 
мастило
Лесен за използване преден резервоар 
за мастило
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
Многофункционален A3+принтер, 2 
предни тави за формат A3 с капацитет 
250 листа, АДУ за формат A3 с капацитет 
50 листа



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method PrecisionCore™ Print Head
Минимален размер на 
капките

3,8 pl

Технология за мастилото Pigment ink
Резолючия на печат 4.800 x 1.200 DPI

PRINT
Скорост на печатане ISO/IEC 
24734

25 Страници/мин. Черно-бяло, 25 Страници/мин. Colour

Maximum Printing Speed 32 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m²), 32 Страници/мин. Colour (plain paper 75 
g/m²)

Цветове Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране 2.400 DPI x 1.200 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Scanner type Contact image sensor (CIS)

ФАКС
Fax speed dials (max) 200 names and numbers
Page memory Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запаметяване, Auto 

Redial, Fax to Folder, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ
Number of paper trays 3
Формати хартия A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (плик за писма), № 10 (плик за писма)
Duplex Да (A4/A3, обикновена хартия)
Автоматично поемане на 
документите

50 Страници

Капацитет на отделението за 
хартия

250 Листове Стандартен

Обработка на медии Двустранна разпечатка с ADF (A4/A3, обикновена хартия), Двустранен факс с ADF (A4/A3, 
обикновена хартия), Двустранно сканиране с ADF (A4/A3, обикновена хартия), Автоматичен 
двустранен печат (A4/A3, обикновена хартия), Borderless print

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия 19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 9,5 Watt Готов, 0,2 

Watt (Power off), TEC 0,14 kWh/week
Размери 515 x 500 x 350 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 20,9 кг
Съвместими оперативни 
системи

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista (32/64 bit), 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, XP 
Professional x64 Edition SP2

WLAN-надеждност WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobile and Cloud printing 
services

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

OTHER
гаранция 12 месеци Обслужване в сервиз, 150.000 Страници

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CH71402

Щрихкод/Баркод 8715946667171

Страна на произход Indonesia

EcoTank L15160

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

1 комплект мастила (1 × 127 ml BK, 3 × 70 
ml CMY)
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Quick Start Guide
Ръководство за потребителя

INK BOTTLE COMPATIBILITY

112

112

112

112

INK BOTTLE YIELD DATA

Включено 4.500 
страници*

2.800 
страници*

Смяна 7.500 
страници*

6.000 
страници*

* 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

1.  Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва
средното ESAT за теста на офис категорията при
едностранен печат с размер A4 по подразбиране.  За
повече информация посетете www.epson.eu/testing
2.  Определено съгласно ISO/IEC 17629 и показва
средното FPOT (сек) за теста на офис категорията при
едностранен печат в размер A4 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

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.

www.epson.bg 
 
 


