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Rendkívül alacsony költségű és problémamentes nyomtatási megoldás 
az olyan elfoglalt háztartásokba, ahová kompakt, háromfunkciós 
készülékre van szükség Wi-Fi és Wi-Fi Direct szolgáltatással.

Az Epson tintapatron nélküli EcoTank külsőtartályos háromfunkciós készüléke remek 
választás az elfoglalt háztartások számára, ahol rendkívül alacsony költségű és 
problémamentes nyomtatóra van szükség. Ehhez a kompakt tintasugaras nyomtatóhoz 
akár két évre elegendő tintát mellékelünk1 a csomagolásban, valamint a nyomtató a 
nyomtatási költségeket akár 90%-al2 csökkenti. A továbbfejlesztett Micro Piezo állandó 
nyomtatófejnek és a minden alkatrészre kiterjedő garanciának köszönhetően 
megbízható.

Rendkívül alacsony költség
Tudta, hogy az Epson EcoTank külsőtartályos nyomtatóval akár 90%-kal2 csökkentheti 
a nyomtatási költségeket? A hozzá tartozó nagy kapacitású tintapalackokkal akár 13 
000 oldalt is kinyomtathat fekete-fehérben, illetve akár 6500 oldalt színesben3. Vagyis 
rendkívül alacsony lapköltséggel fog dolgozni. 
Tintapatron nélküli nyomtatás
A tintakifogyás dühítő lehet. Még akkor is, ha tartalékol otthon patronokat, a 
patroncsere időt vesz igénybe. Ha elfoglalt háztartása van, és függ nyomtatójától, van 
egy könnyű megoldásunk. Az Epson EcoTank külsőtartályos nyomtatója rendkívül nagy 
kapacitású tintatartály rendszerrel rendelkezik, ezáltal a patronok teljesen feleslegesek, 
és akár két évre elegendő tinta1 is jár a készülékhez.
Kompakt és egyszerűen használható
Úgy gondoljuk, a nyomtatásnak egyszerűnek és problémamentesnek kell lennie. Emiatt 
beépített tintatartály rendszerünk beállítása rendkívül egyszerű. Kompakt, könnyen 
helyet találhat neki otthonában.
Mobil nyomtatás
Rendelkezik Wi-Fi és Wi-Fi Direct szolgáltatással is, így az L3060 segítségével a 
dokumentumokat okostelefonról vagy tabletről is kinyomtathatja az ingyenes Epson 
iPrint4 alkalmazással. E-maileket is fogadhat szinte bárhonnan a világból az Epson 
Email Print4 funkcióval.
Biztos üzemeltetés
Az EcoTank külsőtartályos nyomtató hosszútávú nyomtatási megoldás biztosítására 
készült. A továbbfejlesztett Micro Piezo állandó nyomtatófejnek és az eredeti Epson 
tintának köszönhetően állandó és megbízható eredményt szolgáltat. Egy éves 
standard jótállás és akár három éves promóciós jótállás5 jár a készülékhez.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Akár két évre elegendő tinta1
Akár 13 000 oldal fekete-fehér és 6500 oldal 
színes nyomtatása3

Rendkívül alacsony költségű nyomtatás
A nyomtatási költségek akár 90%-os 
megtakarítása2

Nincs tintapatron
Könnyen utántölthető tintatartály rendszer
Wi-Fi, Wi-Fi Direct és egyéb alkalmazások
Nyomtatás mobileszközökről
Háromfunkciós készülék
Nyomtatás, másolás és szkennelés, 
valamint szegélymentes fényképnyomtatás



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi
Fúvóka konfiguráció 180 fúvóka fekete, 59 Fúvókák száma színenként
Kategória Egyedi munkahely, Munkacsoport
Multifunkciós Nyomtatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

10 Lap/perc Monokróm, 5 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 15 Lap/perc Colour (normál papír), 69 másodperc 10 x 15 
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)
Egyoldalas szkennelési 
sebesség (fekete-fehér A4-es)

300 dpi 2,4 msec/sor; 600 dpi 7,2 msec/sor

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (boríték), No. 10 (boríték), C6 (Boríték), Letter, 

Felhasználó által definiált, Legal
Kétoldalas Manuális
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Szegély nélküli nyomtatás

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 11 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,4 Watt (alvó módban), 3,6 

Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified
Termék méretei 445 x 304 x 169 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 4,9 kg
Zajszint 5 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban - 36 dB (A) Epson 

Premium Glossy Photo Paper használatával/Photo RPM módban
Kompatibilis operációs rendszerMac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 

10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP 
Professional x64 Edition

Mellékelt szoftverek Epson Scan
WLAN-biztonság WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil és felhőalapú nyomtatási 
szolgáltatások

Epson Connect (iPrint, Email Print)

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 30.000 Oldalak

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CG50401

Vonalkód 8715946644141

Származási ország Fülöp-szigetek

Palettaméret 28 db (4 x 7)

EcoTank L3060

A DOBOZ TARTALMA

4 db 70 ml-es, színenként cserélhető 
tintatartó palack (Bk,C,Y,M) és 2 db extra 
fekete tintatartó palack
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Mellékelve 13.000 oldal* 6.500 oldal*

Csere 4.500 oldal* 7.500 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.  Két évre elegendő tinta 290 oldal átlagos havi
nyomtatási mennyiség alapján az EcoTank külsőtartályos
otthoni és irodai nyomtatók esetén, illetve 60 fotó (10 cm x
15 cm) nyomtatása alapján az EcoTank külsőtartályos
fotónyomtató esetén. Az EcoTank külsőtartályos otthoni és
irodai nyomtatókra vonatkozó kalkuláció a legalacsonyabb
összesített fekete tinta kapacitása alapján készült az
alábbi nyomtatókra vonatkozóan; L310, L382, L386, L486,
L565, L605, L655, M100, M105, M200, L1300, L1455, L3050,
L3060, L3070 (kivéve az L120 modell).
2.  A tintapatronok összehasonlításáról szóló számítás a 20
legjobb versenyképes A4-es tintasugaras nyomtatók által
használt legalacsonyabb kapacitású patronon alapul az IDC
EMEA Hardcopy Tracker szerint (2016. IV. negyedévi adatok) a
2016. január – 2016. december közötti időszakban. A
versenytársak szabvány patronjainak kapacitását osztottuk
egy átlagos Epson EcoTank külsőtartályos nyomtató
összesített kapacitásával.
3.  A megadott kapacitás megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitások NEM az ISO/IEC 24711
szabványon alapulnak. A megadott kapacitások a csere
tintapalackokon alapulnak, és eltérők lehetnek a nyomtatott
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől
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.
4.  Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá.
További információkért, valamint a támogatott nyelvek és
eszközök listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect
weboldalra
5.  Az akcióra a szerződéses feltételek vonatkoznak. További
információért látogasson el a www.epson.hu/garancia oldalra.

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