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Запознайте се с новото поколение принтери без касети с мастило 
от Epson. Бялото устройство „3 в 1“, което е лесно за употреба, 
компактно и има възможност за Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Компактното устройство „3 в 1“ EcoTank с Wi-Fi Direct се представя отлично във 
всяко отношение – елегантен и компактен дизайн, мобилен печат и ефикасна 
технология. Този надежден принтер без касети с мастило работи с авангардна 
система за пълнене и лесни за използване бутилки с мастило. Благодарение на 
включеното мастило, достатъчно за до 3 години1, можете да спестите до 90% от 
разходите за мастило2. Устройството също има и модерно бяло покритие. 

Ултраниска цена
Цели 3 години1 – толкова може да работите, без да се налага да купувате още 
мастило за L3156. Това означава, че можете да спестите до 90% от разходите за 
мастило2. Получавате изключително ниска цена на страница, както и възможност 
да отпечатате до 8 100 черно-бели и до 6 500 цветни страници с включеното 
мастило3. 

Печат без касети с мастило
С еквивалента на до 82 касети с мастило2, времето между презарежданията на 
принтера EcoTank е по-дълго. Той работи с резервоар за мастило с ултрависок 
капацитет и по този начин нуждата от касети изчезва напълно. 

Открийте следващото поколение
Тъй като резервоарът за мастило се намира в предната част на принтера, новият 
дизайн е компактен, предлага лесен достъп за допълване и ясен изглед за нивата 
на мастило. Има и подобрена система за пълнене с мастило и нови бутилки, 
специално проектирани, за да се намали рискът от разливане. Новите бутилки 
имат механизъм, който гарантира, че единствено правилните резервоари се 
напълват с мастило от съответния цвят. 

Печатайте от почти навсякъде
Благодарение на Wi-Fi и Wi-Fi Direct, принтерът може да получава документи за 
печат от смарт устройства с помощта на безплатното приложение Epson iPrint4 . 

Качествени резултати
Благодарение на печатащата глава Micro Piezo, EcoTank предлага надеждно 
решение за печат. Предлага се със стандартна гаранция от 1 година, а е 
възможно да получите повече с промоционална гаранция. Разгледайте 
техническите спецификации за най-новите предложения5. 

KEY FEATURES

Мастило, достатъчно за до 3 години1
С включено мастило, еквивалентно на до 
82 касети2

Печат на ултраниска цена
Печат на до 8 100 черно-бели и 6 500 
цветни страници3

Система за зареждане с мастило от 
следващо поколение
Безпроблемно и чисто презареждане с 
подобрените бутилки с мастило
Wi-Fi, Wi-Fi Direct и приложения
Печат от мобилни устройства
„3 в 1“ с бяло покритие
Печат, копиране, сканиране и отпечатване 
на снимки 10x15 см без бели контури



LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CG86413

Щрихкод/Баркод 8715946667515

Страна на произход Philippines

EcoTank L3156

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Кабел за ел. захранването
Инструкции за инсталиране
Софтуер (CD)
Документ за гаранция
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

Включено 8.100 
страници*

6.500 
страници*

Смяна 4.500 
страници*

7.500 
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.  Количеството мастило, достатъчно за до 3 години, е
изчислено въз основа на среден месечен обем от 225
страници за принтерите EcoTank за дома и офиса, и 40
снимки за фотопринтерите EcoTank. Изчисленията се
базират на най-ниския брой отпечатани страници за
включена бутилка с черно мастило – за принтерите за
дома и офиса, и най-ниския брой отпечатани фотографии
за включено мастило – за фотопринтерите.
2.  Среден брой нужни касети/реализирани икономии при
отпечатване на същия брой страници с включените бутилки
с мастило със серията EcoTank (без L805, L810, L850,
L7160, L7180), без да се смята цената на хардуера.
Сравнението е между средната стойност за формат A4 със
серията EcoTank спрямо средната стойност за 10-те най
продавани модела в Централна и Източна Европа, Близкия
изток и Африка за периода април 2017 г. – март 2018 г.,
по данни на IDC EMEA Hardcopy Tracker (данни за първо
тримесечие 2018 г.), IDC EMEA HCP Consumables Tracker
(данни за втора половина на 2017 г.). Разходи за печат,
калкулирани за частта стандартни и XL касети по данни
на IDC за същия референтен период за пазарите в
Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка.
Средната продажна цена е калкулирана чрез разделяне на
сумата на приходите на броя единици. Данните за
производителност на касетите с мастило са взети от уеб
сайтовете на съответните производители.
3.  3.Посоченият брой на отпечатаните страници е
екстраполиран въз основа на оригинална методология на
Epson от симулация на отпечатване на тестови шаблони по
ISO/IEC 24712. Посоченият брой на отпечатаните страници
НЕ E базиран на стандарт ISO/IEC 24711. Посоченият брой
на отпечатаните страници може да варира в зависимост от
изображенията, които печатате, вида хартия, който
използвате, честотата на печат и условията на околната
среда, като например температура. По време на
първоначалната настройка на принтера се изразходва
малко количество мастило за запълване на дюзите на
печатащата глава, така че броят отпечатани страници с
първоначално приложения комплект може да бъде по-нисък.
4.  Необходима е безжична връзка с интернет. За повече
информация и подробности за поддържаните езици и
устройства посетете www.epsonconnect.eu
5.  5.Приложими са съответните правила и условия За
повече информация посетете www.epson.eu/extended
warranty

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 
 
 


