DATOVÝ LIST

EcoTank L11160

Tisk do formátu A3+ s touto rychlou a na funkce bohatou tiskárnou
EcoTank pro firmy. Nabízí nízké náklady na stránku s minimální
nutností vašich zásahů, takže vám šetří čas i peníze.
Tato tiskárna EcoTank s množstvím funkcí je určena uživatelům v menších kancelářích
a kancelářích a firmách. Usnadňuje tiskové úlohy do formátu A3+ a nabízí nízké
náklady na stránku. Tiskové úlohy do formátu A3+ lze zvládnout rychle díky vysokým
rychlostem tisku, dvěma předním zásobníkům na 250 listů A3 a zadnímu podavači o
kapacitě 50 listů A3. Díky funkcím mobilního tisku, Ethernet připojení a LCD displeji s
úhlopříčkou 6,1 cm můžete tisknout tak, jak právě potřebujete.
Tiskněte více a rychleji
Tato rychlá a efektivní tiskárna dokáže dodat první stránku za pouhých 5,5 sekundy¹ a
tiskne rychlostí 25 str./min černobíle i barevně2.
Tiskárna EcoTank formátu A3+ s množstvím funkcí
Model L11160 je navržen pro tisk do formátu A3+. Navigace rozsáhlou škálou funkcí je
snadná díky fyzickým tlačítkům a LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm.
Každodenní úspora
Na tisku ušetříte každým použitím této tiskárny EcoTank, neboť přináší neuvěřitelně
nízké náklady na stránku. Na rozdíl od jiných tiskáren jsou tiskárny EcoTank vybaveny
velkými inkoustovými nádržkami, které lze plnit z cenově dostupných lahviček s
inkoustem.
Tisk v business kvalitě
Pigmentový inkoust vytváří tisky bez rozmazání a s vysokou odolností vůči
zvýrazňovačům. Díky tomuto spolehlivému a vysoce kvalitnímu inkoustu si můžete být
jisti, že výsledkem budou skvělé výtisky s ostrým textem a zářivými barvami. Z jedné
sady náhradních inkoustů vytisknete až 7 500 černobílých stránek a 6 000 barevných
stránek3.
Tiskněte téměř odkudkoli
S tiskárnou EcoTank můžete snadno tisknout z mobilních telefonů, tabletů a
notebooků. Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete pomocí aplikace
Epson iPrint4 odesílat tiskové dokumenty z chytrých zařízení.
Snadno použitelná a spolehlivá
Doplňování inkoustových nádržek pomocí vylepšených uzavíratelných lahviček s
inkoustem je snadné a bez nepořádku. Unikátní Heat-Free PrecisionCore technologie
společnosti Epson nabízí zvýšenou spolehlivost, méně prostojů a menší dopad na
životní prostředí. Tiskárna nepotřebuje čas na zahřátí a první stránka se vytiskne
rychle s nižší spotřebou energie.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Mimořádně vysoká rychlost tisku
25 str./min černobíle i barevně2
Mimořádně nízké náklady na jednu
stránku
Hospodárný inkoustový tankový systém
Snadno použitelná přední inkoustová
nádržka
Bezproblémové doplňování inkoustu z
vylepšených lahviček s inkoustem bez
nepořádku
Mobilní tisk a připojení k mobilním
zařízením
Připojení k síti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a
ethernetové síti a bezplatné aplikace pro
mobilní tisk4
Navrženo pro firmy
Tiskárna A3+, 2x přední zásobník s
kapacitou 250 listů A3, zadní podavač s
kapacitou 50 listů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EcoTank L11160

TECHNOLOGIE

OBSAH DODÁVKY

Metoda tisku

Tisková hlava PrecisionCore™

Min. velikost kapky

3,8 pl

Inkoustová technologie

DURABrite™ ET

Tiskové rozlišení

4.800 x 1.200 dpi

Konfigurace trysek

800 trysky černá, 800 Trysek pro každou barvu

Category

Home Office, Pracovní skupina

Multifunkce

Tisk

1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml
CMY)
Hlavní zařízení
napájecí kabel
Úvodní příručka

TISK

INK BOTTLE COMPATIBILITY

Number of colours

4 colour

Rychlost tisku ISO/IEC 24734

25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour

Max. rychlost tisku

32 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 32 Str./min Colour (obyčejný papír)

Barvy

Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]

Rychlost oboustranného tisku

21 A4 str./min. Černobíle, 21 A4 str./min. Colour
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ISO/IEC 24734
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing.
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ

112
112

Počet zásobníků papíru

2

Formáty papíru

A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6
cm), DL (obálka), No. 10 (obálka)

INK BOTTLE YIELD DATA

Duplexní tisk

Ano (A4/A3, obyčejný papír)

Kapacita zásobníku papíru

550 Listy Standardní

Zpracování médií

Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Tisk bez okrajů

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie

0,8 W (úsporný režim), 27 W (tisk), 7,1 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week

Rozměry výrobku

515 x 500 x 300 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku

17 kg

kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová
verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), 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
WLAN zabezpečení

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

Tisk z mobilních zařízení a tisk Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
do cloudu
Colour

Black

DALŠÍ FUNKCE
LCD displej

4.500 str.*

2.800 str.*

Výměna

7.500 str.*

6.000 str.*

Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6,1 cm

OSTATNÍ
Záruka

Součástí
dodávky

12 měsíců u dodavatele, 150.000 Strany
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

C11CJ04402

Čárový kód

8715946682297

Země původu

Indonésie

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-10-12

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách
www.epson.eu/pageyield

1. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 17629 představující
průměrnou dobu výstupu první stránky (v sekundách) v testu
kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku
formátu A4. Další informace naleznete na adrese
www.epson.eu/testing
2. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující
průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při
standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete
na stránkách www.epson.eu/testing
3. Uvedené výtěžnosti jsou stanoveny podle původní metodiky
společnosti Epson na základě simulace tisku testovacích
vzorků podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními lahvičkami s
inkoustem. Uvedené výtěžnosti NEJSOU stanoveny dle normy
ISO/IEC 24711. Výtěžnost se může lišit v závislosti na
tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru,
frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je
například okolní teplota.
4. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další
informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení
naleznete na adrese www.epson.cz/connect
5.
6. VAROVÁNÍ: Při tisku na lesklý fotografický papír bude doba
schnutí značně delší. Doba schnutí závisí také na vlhkosti,
teplotě a dalších podmínkách. Potištěné strany se nedotýkejte,
dokud inkoust zcela nezaschne. Kvalitu tisku může ovlivnit
také vlhkost či mastnota pokožky. I po zaschnutí zabraňte
tření nebo poškrábání potištěné strany papíru. K fototisku
doporučujeme fotografický papír Matte Photo.

