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Ez a kétoldalas nyomtatást is biztosító, tintapatron nélküli, többfunkciós
EcoTank nyomtató ultra alacsony költségű vezeték nélküli nyomtatást
biztosít
Takarítson meg akár 90%-ot a nyomtatás költségein1 az Epson tintapatron nélküli
EcoTank nyomtatóival. Az integrált tintatartályok – amelyekhez nagy kapacitású
tintapalackokat mellékelünk – a speciálisan kialakított tintapalackoknak köszönhetően
könnyedén feltölthetők. Mivel a tintapatronokat nem kell cserélni, illetve a készülék
rugalmas csatlakoztathatóságának és a kétoldalas nyomtatási opciónak köszönhetően
ez a nyomtató tökéletes választás azok számára, akik kiváló minőségű nyomatokat
szeretnének előállítani, hihetetlenül alacsony oldalankénti költség mellett.
Nincs szükség többé tintapatronokra
Problémamentes otthoni nyomtatás – az ultra nagy kapacitású tintatartályoknak
köszönhetően az utántöltés problémamentes, az egyedi kialakítás pedig biztosítja,
hogy a tartályokba a megfelelő tinta kerüljön.
Csak gazdaságosan
Ezzel az EcoTank nyomtatóval a nyomtatási költségek akár 90%-át is megtakaríthatja1,
ráadásul akár 3 évre elegendő tintát mellékelünk hozzá2. A mellékelt tintával akár 14
000 fekete-fehér és 5200 színes oldal3 nyomtatására van lehetőség, a csere
tintapalackok pedig akár 66 tintapatronnak megfelelő mennyiséget biztosítanak1.
Modern rugalmasság
A nyomtató egyszerűen integrálható a meglévő otthoni környezetébe, ami után
könnyedén nyomtathat mobiltelefonról, táblagépről és laptopról is4. Ráadásul a
nyomtatót okoseszközéről is vezérelheti az Epson Smart Panel alkalmazáson keresztül
4. Dokumentumok és fényképek nyomtatása, beállítás, felügyelet és hibaelhárítás –
akár telefonról vagy táblagépről is.
Számos funkció
A 3,7 cm-es színes LCD kijelzőnek, az automatikus kétoldalas nyomtatásnak, a
szegély nélküli fotónyomtatásnak és a percenként akár 10,5 oldalas nyomtatási
sebességnek5 köszönhetően pillanatok alatt, könnyedén végezhet számos feladattal.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Többfunkciós tintasugaras nyomtató
Kétoldalas nyomtatással és LCD kijelzővel
Rendkívül alacsony nyomtatási költség
A nyomtatási költségek akár 90%-os
megtakarítása1
Akár 3 évre elegendő tintával2
14 000 fekete-fehér és 5200 színes oldal3
nyomtatásához
Nagy kapacitású csere tintapalackok
Akár 66 tintapatronnak megfelelő
tintamennyiség egyetlen
tintapalackkészletből1
Epson Smart Panel alkalmazás
Vezeték nélküli beállítás, felügyelet,
nyomtatás, szkennelés és egyéb funkciók –
okoseszközről is4

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Epson L4260

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtatási mód

Epson Micro Piezo™ nyomtatófej

Legkisebb cseppméret

3 pl, Változó cseppméret technológiával

Tintatechnológia

Pigment black and Dye colour Inks

Nyomtatási felbontás

5.760 x 1.440 dpi

Fúvóka konfiguráció

180 fúvóka fekete, 59 Fúvókák száma színenként

Kategória

Egyedi munkahely, Munkacsoport

NYOMTATÁS
Number of colours

4 colour

Nyomtatási sebesség ISO/IEC 10,5 Lap/perc Monokróm, 5 Lap/perc Colour, 69 másodperc 10 x 15 cm-es fotónként
24734

Nyomtató
Tápkábel
Garancia dokumentum
1 szett tinta (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
+ extra fekete
Beállítási utasítás
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő
szoftverek (CD)

Maximális nyomtatási sebesség33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 15 Lap/perc Colour (normál papír), 30 másodperc 10 x 15
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Színek

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

INK BOTTLE COMPATIBILITY

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál.

101

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása

1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)

Szkenner típusa

Konkakt képérzékelő (CIS)

101
101

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

101

Papírtálcák száma

1

Papírformátumok

A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (Boríték), DL
(boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Felhasználó által definiált, Legal

Kétoldalas

igen

Papírtálca kapacitása

100 Lapok Normál

Hordozó feldolgozása

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Szegély nélküli nyomtatás

INK BOTTLE YIELD DATA

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,7 Watt (alvó módban), 4,3
Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,14 kWh/week

Termék méretei

375 x 347 x 187 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

5,4 kg

Mellékelve

14.000 oldal* 5.200 oldal*

Csere

7.500 oldal* 6.000 oldal*

Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server
2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server
2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, 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

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől
függően változik. További információkért látogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

Mobil és felhőalapú nyomtatási Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver,
szolgáltatások

Scan-to-Cloud)

Colour

Black

TOVÁBBI FUNKCIÓK
LCD kijelző

Típus: Szín, Átlós: 3,7 cm

EGYÉB
Garancia

12 hónap Bevitel, 30.000 Oldalak
Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

C11CJ63409

Vonalkód

8715946686516

Származási ország

Fülöp-szigetek

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

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

1. Az Epson kalkulációja alapján, a lapköltségre vonatkozó
átlagos megtakarítás és az EcoTank „101” és „103”
tintapalackok által nyomtatott oldalak számával megegyező
számú oldal nyomtatásához szükséges tintasugaras patronok
átlagos száma. Összehasonlítás az EcoTank „101” és „103”
tintapalack-sorozatának átlagos kapacitása (ISO/IEC 24711
szerinti A4-es nyomtatás) és a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban a 25
legkeresettebb, 100 EUR alatti, otthoni, A4-es,
tintapatronos tintasugaras nyomtató által használt eredeti
kellékanyagok (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker,
2020-as időszak, 2021 első negyedévben közzétett adatok)
kapacitása között (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals
Tracker, 2020-as időszak, 2021 első negyedévben közzétett
adatok). A lapköltséget úgy számítottuk ki, hogy elosztottuk
a vonatkozó tintapalackok/tintapatronok értékesítési
bevételét és teljes kapacitását az eladott darabszámmal.
2. 100 A4-es oldal havi nyomtatási mennyiséggel számolva,
figyelembe véve a legkisebb mennyiséget a mellékelt
tintakészletből.
3. A megadott kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 vagy 29103 szabványban
megadott, a nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek
alapján történt. A megadott kapacitások NEM az ISO/IEC 24711
vagy 29102 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 lesz.
4. Az Epson Smart Panel és az Epson Creative Print
alkalmazás vezeték nélküli kapcsolatot igényel. Az Epson
Email Print és az Epson Remote Print Driver szolgáltatás
internetkapcsolatot igényel. További információért, valamint
a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a
www.epson.hu/connect weboldalra
5. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT értékeket jelezve az Irodai kategória teszt
alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén.
További információkért látogasson el az Epson webhelyére

