
Epson L121
ADATLAP

Az Epson legkisebb, egyfunkciós EcoTank nyomtatója költséghatékony 
és megbízható színes nyomtatást biztosít.

Az otthoni irodákba és a nyomtatási költségeiket csökkenteni kívánó diákok számára 
ideális választás a kompakt, megbízható, négyszínű, tintapatron nélkül működő 
nyomtató, amely Micro Piezo nyomtatófej-technológiát és eredeti Epson tintát használ 
– így a felhasználók az Epson-minőséget rendkívül alacsony áron élvezhetik.

Rendkívül alacsony költségű nyomtatás
Az L121 nyomtató megfizethető árú nyomtatást, és rendkívül alacsony 
nyomatköltséget kínál. Minden tintapalack akár 4500 fekete-fehér és 7500 színes oldal 
1, nyomtatását szavatolja, rendkívül alacsony lapköltség mellett.

Egyszerűen használható és megbízható
Növelje a termelékenységet és csökkentse az állásidőt a problémamentes beállítás és 
a megbízható nyomtatás segítségével. A nyomtató egyedi, nagy kapacitású tintatartály-
rendszere megbízható színes nyomtatást garantál, a tinta újratöltése problémamentes 
és egyszerű. Az Epson gyári tintatartályok ergonómiailag kedvező kialakítása lehetővé 
teszi a tintatartály könnyű, cseppmentes újratöltését. Az L121 40 ml-es tintatartályainak 
köszönhetően kisebb és kompaktabb kialakítású, így könnyedén elhelyezhető az 
otthoni irodákban és a diákok hálószobáiban. Ennek a nyomtatónak az üzemeltetése a 
12 hónapos (vagy 15 000 oldalas) jótállásnak köszönhetően biztos és megbízható.

Epson minőségű nyomtatás
Az L121 az eredeti Epson tintának és a Micro Piezo-technológiának köszönhetően 
biztosítja a nyomatok állandó minőségét. A fekete-fehér módban 9 lap/perces és a 
színes módban 4,8 lap/perces ISO nyomtatási sebesség2 biztosítja, hogy ne kelljen 
várakoznia a nyomatok elkészülésére.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Epson minőség
Egyedi, újratölthető tintatartály
Biztos üzemeltetés
Az Epson garanciájával
Kompakt kialakítás
Kis helyigény – ideális az otthoni használatra
Jó ár/érték arány
Rendkívül alacsony lapköltség
Felhasználóbarát
Problémamentes működés, egyszerű 
beállítás



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód Epson Micro Piezo™ nyomtatófej
Legkisebb cseppméret 3 pl
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 720 x 720 dpi
Fúvóka konfiguráció 180 fúvóka fekete, 59 Fúvókák száma színenként
Kategória Egyedi munkahely, Munkacsoport

NYOMTATÁS
Number of colours 4 colour
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

9 Lap/perc Monokróm, 4,8 Lap/perc Colour

Színek Fekete [Dye], Cián [Dye], Sárga [Dye], Bíbor [Dye]

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A4 (21.0x29,7 cm), Letter, Felhasználó által definiált, Legal
Kétoldalas Manuális
Nyomtatási margó 3 mm felül, 3 mm jobb, 3 mm alsó, 3 mm bal (Ahol margó van megadva. Egyébként 3 mm fent, 

balra, jobbra és lent.)
Papírtálca kapacitása 50 Lapok Normál
Hordozó feldolgozása Manuális lapfordító
Kiadó papírtálca kapacitása 30 Lapok

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 0,6 Watt (alvó módban), 10 Watt (nyomtatás), 2 Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni)
Termék méretei 461 x 215 x 130 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 2,4 kg
Zajszint 6,6 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 53 dB (A) 

Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
Kompatibilis operációs rendszerMac OS 10.5.8 vagy újabb, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP
Colour Black
Tápfeszültség AC 220 V - 240 V
Csatlakozók USB

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Memóriakártyák n. a.

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 15.000 Oldalak

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CD76412

Vonalkód 8715946695396

Származási ország Fülöp-szigetek

Epson L121

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
Nyomtató
4 db 40 ml-es, színenként cserélhető 
tintapalack (Bk,C,Y,M)
Tápkábel

INK BOTTLE COMPATIBILITY

664

664

664

664

1.  A megadott kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott, a
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A feltüntetett kapacitások NEM az ISO/IEC 24711
szabványon alapulnak. A feltüntetett kapacitások eltérőek
lehetnek a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától,
a nyomtatás gyakoriságától és az olyan környezeti
feltételektől függően, mint pl. a hőmérséklet. A nyomtató
kezdeti beállítása során egy bizonyos mennyiségű tinta
szükséges a nyomtatófej fúvókáinak feltöltéséhez, ezért az
eredetileg csomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
2.  Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT értékeket jelezve az
3.  Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalas
nyomtatás esetén. További információért látogasson el a
www.epson.eu/testing weboldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


