DATASHEET / BROCHURE

EcoTank ITS L3070

Εξαιρετικά χαμηλού κόστους και απλή λύση εκτύπωσης για οικιακά
ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
περιβάλλοντα που χρειάζονται έναν μικρών διαστάσεων εκτυπωτή 3-σε1 με Wi-Fi Direct και συσκευή ανάγνωσης SD.
Μελάνι για έως δύο έτη1
Μια οικονομική και εύκολη λύση για πολλές εκτυπώσεις στο σπίτι: ο εκτυπωτής 3-σε-1
EcoTank ITS, χωρίς φύσιγγες μελανιών, από την Epson. Προσφέροντας εξαιρετικά
χαμηλό κόστος ανά σελίδα, συνοδεύεται από μελάνια που αρκούν για εκτυπώσεις δύο
ετών1 στη συσκευασία και μπορεί να μειώσει τα έξοδα εκτύπωσης έως και κατά 90%2.
Αυτός ο μικρός εκτυπωτής inkjet 3-σε-1 διαθέτει οθόνη LCD 3,7 εκ. και προσφέρει
λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης.
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος
Γνωρίζατε ότι ο εκτυπωτής EcoTank ITS της Epson μπορεί να μειώσει τα έξοδα
εκτύπωσης έως κατά 90%2; Διατίθεται με υψηλής απόδοσης φιαλίδια μελανιών που
μπορούν να εκτυπώσουν έως 13.000 ασπρόμαυρες και 6.500 έγχρωμες σελίδες3.
Αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνετε εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα.
Εκτύπωση χωρίς φύσιγγες μελανιών
Το να σας τελειώσει το μελάνι μπορεί να είναι εξοργιστικό. Ακόμα και αν έχετε
αποθέματα, απαιτείται χρόνος για να αλλάξετε τις φύσιγγες μελανιών. Αν εκτυπώνετε
αρκετά στο σπίτι και βασίζεστε στον εκτυπωτή σας, υπάρχει μια εύκολη λύση. Οι
εκτυπωτές EcoTank ITS της Epson διαθέτουν εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας
σύστημα δοχείων μελανιού, που εξαλείφουν εντελώς την ανάγκη για φύσιγγες
μελανιών, ενώ συνοδεύονται από μελάνι που μπορεί να σας καλύψει έως δύο χρόνια1.
Μικρό μέγεθος και ευκολία στη χρήση
Πιστεύουμε ότι η εκτύπωση πρέπει να είναι απλή και χωρίς προβλήματα. Γι' αυτό το
σύστημα δοχείων μελανιών είναι πλήρως ενσωματωμένο και απλό στην εγκατάσταση.
Είναι επίσης μικρός, γεγονός που διευκολύνει την τοποθέτησή του στο σπίτι σας.
Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών
Εξοπλισμένος με Wi-Fi και Wi-Fi Direct, ο L3070 μπορεί να εκτυπώνει έγγραφα από
smartphone και tablet χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Epson iPrint4. Λαμβάνει
ακόμη και αρχεία σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο μέσω του Epson Email
Print4.
Αξιοπιστία
Οι εκτυπωτές EcoTank ITS έχουν σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να προσφέρουν μια
μακροπρόθεσμη λύση εκτύπωσης. Παρέχουν σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσματα,
χάρη στην προηγμένη μας κεφαλή εκτύπωσης Micro Piezo και το γνήσιο μελάνι Epson.
Συνοδεύονται από βασική εγγύηση ενός έτους και από εγγύηση με ενεργοποίηση, έως
τρία έτη μέσω προωθητικής ενέργειας.5.

Εκτύπωση έως 13.000 ασπρόμαυρων και
6.500 έγχρωμων σελίδων3
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης
Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος
εκτύπωσης2
Χωρίς φύσιγγες μελανιών
Εύκολα αναπληρούμενο σύστημα δοχείων
μελανιών
Wi-Fi, Wi-Fi Direct και εφαρμογές
Εκτύπωση από φορητές συσκευές
3-σε-1
Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, καθώς
και φωτογραφίες χωρίς περιθώρια

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method

Epson Micro Piezo™ print head

Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας

3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Τεχνολογία μελανιού

Dye Ink

Ανάλυση εκτύπωσης

5.760 x 1.440 DPI

Διαμόρφωση ακροφυσίων

180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 59 Ακροφύσια ανά χρώμα

Application

Μεμονωμένη θέση, Ομάδα εργασίας

Πολυλειτουργία

Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 10 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5 Σελίδες / λεπτό Colour
24734
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
4 ξεχωριστά δοχεία μελάνης 70 ml
(Bk,C,Y,M) και 2 πρόσθετα δοχεία μαύρης
μελάνης
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Έγγραφο εγγύησης

33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 15 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 69
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα

EcoTank ITS L3070

Black, Cyan, Yellow, Magenta

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

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ
664

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης

1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Τύπος σαρωτή

Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

664
664

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ

664

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1
χαρτιού
Τύποι χαρτιού

A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), C6 (φάκελος),
Letter, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης

Χειροκίνητο

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

100 Φύλλα Βασικό, 20 Φωτογραφικά φύλλα

Επεξεργασία μέσων

Borderless print

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

13 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 Watt (sleep mode), 5 Watt Ready, 0,3

INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται

13.000
σελίδες*

6.500
σελίδες*

Αντικατάσταση

4.500
σελίδες*

7.500
σελίδες*

Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified
Διαστάσεις

445 x 304 x 169 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

5 kg

Επίπεδο θορύβου

5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 36 dB (A) with Epson
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Συμβατά λειτουργικά

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X

συστήματα

10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Έκδοση
XP Professional x64

Περιεχόμενο λογισμικό

Epson Scan

Ασφάλεια WLAN

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

Mobile and Cloud printing

Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 /
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epson.eu/pageyield

services
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Οθόνη LCD

Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 3,7 εκ.

Κάρτες μνήμης

SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, Mini SDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor
required, not supplied in box)

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 30.000 Σελίδες
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

C11CF47403

Γραμμωτός κωδικός

8715946643892

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας

4 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Μελάνι που σας καλύπτει δύο χρόνια βάσει των μέσων
μηνιαίων όγκων εκτύπωσης 290 σελίδων για οικιακούς
εκτυπωτές και εκτυπωτές γραφείου EcoTank ITS και 60
φωτογραφικών εκτυπώσεων (10 εκ. x 15 εκ.) για
φωτογραφικούς εκτυπωτές EcoTank ITS. Οι υπολογισμοί για
τους οικιακούς εκτυπωτές και τους εκτυπωτές γραφείου
EcoTank ITS βασίζονται στη χαμηλότερη απόδοση μαύρου
μελανιού της συσκευασίας για τους ακόλουθους εκτυπωτές:
L310, L382, L386, L486, L565, L605, L655, M100, M105,
M200, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070 (εξαιρείται ο
L120).
2. Ο υπολογισμός της σύγκρισης για τις φύσιγγες
πραγματοποιήθηκε με βάση τη φύσιγγα χαμηλότερης απόδοσης
που χρησιμοποιείται στους 20 κορυφαίους έγχρωμους
εκτυπωτές A4 inkjet του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το EMEA
Hardcopy Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά
το 4ο τρίμηνο του 2016) την περίοδο Ιανουαρίου 2016 –
Δεκεμβρίου 2016. Ο υπολογισμός στηρίχθηκε στην τυπική
απόδοση της φύσιγγας των ανταγωνιστών διαιρούμενη με τη
μέση απόδοση βάσει προδιαγραφών του εκτυπωτή Epson ITS
Ecotank.
3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση
την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη
συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος,
όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή,
χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την
πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η
απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι
μικρότερη.
4. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect.
5. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epson.eu/extended-warranty

