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Ez a fax funkcióval kiegészített többfunkciós A4-es nyomtató rendkívül 
alacsony nyomtatási költségeket és nagy nyomtatási sebességet 
biztosít, patronok vagy festékkazetták cseréje nélkül.

Az otthoni irodák és kisvállalkozások számára tervezett, funkciókban gazdag, fax 
funkcióval kiegészített A4-es nyomtató rendkívül alacsony lapköltséget és ultragyors 
nyomtatási sebességet garantál. A 250 lapos elülső papírtálcának, a 6,1 cm-es LCD-
érintőképernyőnek és a 35 lapos automata lapadagolónak köszönhetően a nyomtatás 
szinte magától megoldódik.

Több munka, kevesebb idő alatt
Emelje otthoni irodájának színvonalát magasabb szintre ezzel a gyors és hatékony 
nyomtatóval, amellyel az első oldal 7 másodperc alatt kész1. 

Többfunkciós A4-es méretű EcoTank
Nyomtasson, másoljon, szkenneljen és faxoljon az L6490 nyomtatóval, amely 
kétoldalas nyomtatást tesz lehetővé, és 250 lapos elülső papírtálcával, valamint 35 
lapos automata lapadagolóval működik. A 6,1 cm-es LCD érintőkijelzőn könnyen 
navigálhat a számos funkció között.

Csak gazdaságosan
Spóroljon mindig, amikor ezzel az EcoTank nyomtatóval nyomtat, hihetetlenül alacsony 
lapköltséggel. Más nyomtatókkal ellentétben az EcoTank nagy tintatartályokkal 
rendelkezik, amelyekbe a tinta alacsony áron kapható.

Üzleti minőségű nyomtatás
A gyorsan száradó EcoTank 112 tintasorozat tagjait pigment tinták képezik, az 
elkenődésnek, a nedvességnek és a szövegkiemelőnek ellenálló nyomatokért. 
Egyetlen csere tintapalack-készlet akár 7500 fekete-fehér és 6000 színes oldal 
nyomtatásához is elegendő2.

Nyomtatás szinte bárhonnan
Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával dokumentumokat küldhet okoseszközökről az 
Epson iPrint és Smart Panel alkalmazásokkal3. 

Egyszerűen használható és megbízható
A tintatartályok feltöltése egyszerű a visszazárható, intuitív és tiszta használatot 
lehetővé tévő tintapalackok révén. Az Epson egyedülálló hő nélküli PrecisionCore 
technológiája nagyobb megbízhatóságot, csökkentett állásidőt és alacsonyabb 
környezeti terhelést jelent. Nincs szükség bemelegedési időre, az első oldal pedig 
hamarabb elkészül, alacsonyabb áramfogyasztás mellett.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ultragyors nyomtatás
Akár 17 oldal/perc4

Rendkívül alacsony lapköltség
Gazdaságos, külső tintatartályos rendszer
Könnyen használható elülső tintatartály
Élvezze az egyszerű utántöltést a 
továbbfejlesztett tintapalackokkal
Mobil nyomtatás és csatlakoztathatóság
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet és ingyenes 
mobilnyomtatási alkalmazások3

Üzleti igényekre tervezve
A4-es többfunkciós nyomtató és fax, 250 
lapos elülső tálcával és 35 lapos automata 
lapadagolóval



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód PrecisionCore™ Nyomtatófej
Legkisebb cseppméret 3,3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Pigmenttinta
Nyomtatási felbontás 4.800 x 1.200 dpi

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

17 Lap/perc Monokróm, 9,5 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség23 Lap/perc Colour (normál papír), 37 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Print from PC, MAC, Mobile Device
Színek Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX
Gyorstárcsázás (max.) 100 név és szám
Oldalmemória akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörözvény, Fax Preview, 

Polling Reception

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 

10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 
A5 (14,8x21,0 cm), Felhasználó által definiált

Kétoldalas igen
Nyomtatási margó 0 mm felül, 0 mm jobb, 0 mm alsó, 0 mm bal (Ahol margó van megadva. Egyébként 3 mm fent, 

balra, jobbra és lent.)
Automatikus dokumentum-
behúzás

35 Oldalak

Papírtálca kapacitása 250 Lapok Normál
Hordozó feldolgozása Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 12 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,9 Watt (alvó módban), 5,3 

Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), TEC 0,14 kWh/week
Termék méretei 346 x 375 x 347 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 7,3 kg
Zajszint 5,1 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 38 dB (A) 

Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
WLAN-biztonság WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 100.000 Oldalak

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CJ88403

Vonalkód 8715946689241

Származási ország Fülöp-szigetek

EcoTank L6490

A DOBOZ TARTALMA

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

INK BOTTLE COMPATIBILITY

112

112

112

112

INK BOTTLE YIELD DATA

Mellékelve 13.300 oldal* 4.500 oldal*

Csere 7.500 oldal* 6.000 oldal*

* 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.

1.  1Az első nyomat elkészítési idejének (FPOT) mérési
módszere: ISO/IEC17629 irodai kategória teszt; A4-es
papírméret.  Microsoft Word-, Microsoft Excel- és PDF-fájlok
készlete (az egyes készletek 4 oldalt tartalmaznak)
folyamatosan nyomtatva.  A megadott érték a négy egyoldalas
nyomat közül az első kinyomtatásához átlagosan szükséges
idő.  A mérés a Nyomtatás gomb megnyomásával kezdődik, és
akkor ér véget, amikor a készlet első oldala kijön a
nyomtatóból.
2.  feltüntetett kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott, a
tintapalackok cseréjén alapuló, 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.
3.  Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá.
További információért, valamint a támogatott nyelvek és
eszközök listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu
weboldalra
4.  4Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT-értékeket jelezve, az 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


