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ADATLAP

Nyomtasson kiváló fényképeket akár A4-es méretben ezzel a 
kreativitás rajongóinak szánt, 6 színes, vezeték nélküli többfunkciós 
nyomtatóval

Engedje szabadjára kreativitását lenyűgöző A4-es fényképekkel és dokumentumokkal, 
hihetetlenül alacsony lapköltség mellett. Nyomtasson, másoljon és szkenneljen 
könnyedén a lenyűgöző, 10,9 cm-es színes érintőképernyő használatával, az 5 utas 
nyomathordozó-kezeléssel és az innovatív, 6 színű tintarendszerrel. Nincsenek 
cserélendő patronok, csak rugalmas csatlakoztatási lehetőségek – ez a tökéletes 
nyomtató egy modern, művészetbarát család számára.

Hatszínű tintarendszer
Az Epson Claria ET Premium tinták az új szürke tintának köszönhetően kiváló 
minőségű, tartós, akár A4-es méretű fotókat, valamint kiváló fekete-fehér nyomatokat 
biztosítanak. A fekete pigment tinta ideális a szövegek normál papírra történő, kiváló 
minőségű nyomtatásához.
Pénzt és időt takaríthat meg
Ez a gazdaságos nyomtató lehetővé teszi akár 2300 kiváló minőségű fénykép 
kinyomtatását egyetlen tintapalack készlettel1. A palackok és tartályok egyszerűen 
használhatók, így nem jelenthet problémát, ha elérkezik az utántöltés ideje.
Modern rugalmasság
Wi-Fi, Wi-Fi Direct és Ethernet-kapcsolat segítségével könnyedén integrálhatja a 
nyomtatót meglévő otthoni környezetébe. A 10,9 cm-es színes érintőképernyőn SD-
kártyáról és USB-meghajtóról is nyomtathat. 
Művészeti nyomathordozókkal is kompatibilis
Az L8160 fotó-, valamint A4-es méretű elülső papírtálcákkal rendelkezik, továbbá 
közvetlenül képes nyomtatni az arra alkalmas CD/DVD lemezekre is. A hátsó tálcáról a 
nyomtató speciális nyomathordozók, így kézműves papírok és kartonok behúzására is 
képes, miközben az A4-es egyenes papíradagolásnak köszönhetően akár 1,3 mm 
vastag és 2 m hosszú nyomathordozóra is tud nyomtatni!
Epson Smart Panel alkalmazás
Ez a felhasználóbarát alkalmazás lehetővé teszi a nyomtató teljes körű vezérlését egy 
okoseszköz használatával2. Nyomtasson fényképeket, másoljon dokumentumokat, 
állítsa be nyomtatóját vagy végezzen hibaelhárító műveleteket, és engedje szabadjára 
kreativitását a művészsablonok széles választékával.
Hő nélküli technológia
A Micro Piezo hőmentes technológiával működő nyomtatókkal folyamatosan élvezheti 
a nagy sebességű nyomtatás előnyeit, miközben jelentősen csökken az 
energiafogyasztás, így időt és pénzt takaríthat meg.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Hatszínű Epson Claria ET Premium tinta
Nyomtasson A4-es méretű, szegély nélküli 
színes képeket és lenyűgöző fekete-fehér 
fotókat.
Rendkívül alacsony költségű nyomtatás
Akár 2300 kiváló minőségű fénykép 
nyomtatása is lehetséges egyetlen 
tintapalack készlettel1.
Modern csatlakoztathatóság
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet és Apple 
AirPrint kapcsolódási lehetőségek.
Munkához és játékhoz
A4-es és fotóméretű papírtálcák, valamint 
két hátsó adagoló a vastagabb 
nyomathordozókhoz.
Kétoldalas nyomtatás
Nyomtasson éles szöveget A4-es 
dokumentumokra a fekete pigment tinta 
segítségével.



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód Hatszínes tintasugaras nyomtató
Legkisebb cseppméret 1,5 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Pigment black and Dye colour Inks
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi

NYOMTATÁS
Number of colours 6 colour
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

16 Lap/perc Monokróm, 12 Lap/perc Colour, 25 másodperc 10 x 15 cm-es fotónként

Színek Fekete [Pigment], Fotófekete [Dye], Cián [Dye], Sárga [Dye], Bíbor [Dye], Grey [Dye]
Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 4.800 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 3
Papírformátumok A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, 
Felhasználó által definiált

Kétoldalas Igen (A4, egyszerű irodai papír)
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.)
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Szegély nélküli nyomtatás, 

Nyomtatás CD/DVD lemezre, Fine Art Paper Path, Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick 
Media Support

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 17 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,8 Watt (alvó módban), 7,5 

Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), TEC 0,16 kWh/week
Termék méretei 403 x 369 x 162 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 8,4 kg
Zajszint 5 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / 

Photo RPM üzemmódban - 37 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 
or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Mellékelt szoftverek Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Mobil és felhőalapú nyomtatási 
szolgáltatások

Apple AirPrint, Mopria

TOVÁBBI FUNKCIÓK
LCD kijelző Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 50.000 Oldalak

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CJ20402

Vonalkód 8715946676340

Származási ország Indonézia

EcoTank L8160

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Garancia dokumentum
Driver and Utilities (CD)
Hálózati kábel
Ink set
Rövid beüzemelési útmutató

INK BOTTLE COMPATIBILITY

115
115
115
115
115
115

INK BOTTLE YIELD DATA

Mellékelve 1.800 fotók* 1.800 fotók*

Csere 2.300 fotók* 2.300 fotók*

* 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.  A feltüntetett tintapalack fotónyomtatási kapacitás
megállapítása 10x15 cm-es fotókat vizsgálva, az Epson
módszerével az ISO/IEC 29103-as szabvány alapján, NEM pedig
az ISO/IEC 29102 alapján történt. 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. További
információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield
weboldalra.
2.  Az Epson Smart Panel és az Epson Creative Print vezeték
nélküli kapcsolatot, valamint az Epson nyomtató
alkalmazásokat igényli. Az Epson Email Print, az Epson Scan
to-Cloud és az Epson Remote Print Driver szolgáltatásokhoz
internetkapcsolat szükséges. További információért, valamint
a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a
www.epson.hu/connect 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


