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Εξασφαλίστε εκτυπώσεις A3+ από αυτόν τον μικρό, γρήγορο και 
πολυλειτουργικό εκτυπωτή EcoTank. Προσφέρει χαμηλό κόστος ανά 
σελίδα, δίσκο χαρτιού 250 φύλλων και ADF 35 φύλλων.

Ψάχνετε για έναν μικρό, οικονομικό και έγχρωμο εκτυπωτή που παρέχει εκτυπώσεις 
A3+; Ο L14150 το κάνει πραγματικότητα. Αυτός ο εκτυπωτής EcoTank προσφέρει 
εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ A4, καθώς και την επιλογή εκτύπωσης A3+ 
από την πίσω τροφοδοσία πολυμέσων - και όλα αυτά με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά 
σελίδα. Οι εργασίες μπορούν να επιτευχθούν γρήγορα χάρη στις γρήγορες ταχύτητες 
εκτύπωσης και σάρωσης, τον δίσκο χαρτιού 250 φύλλων και το ADF 35 φύλλων Α4.

Εκτυπώσεις A3+ από μοντέλο μικρών διαστάσεων
Ο EcoTank μικρών διαστάσεων L14150 προσφέρει εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και 
φαξ A4, καθώς και την επιλογή εκτύπωσης A3+ από την πίσω τροφοδοσία μέσων. 
Επιπλέον, χάρη στην οθόνη LCD, η εκτύπωση χωρίς υπολογιστή γίνεται εύκολα. 

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος
Ο EcoTank μπορεί να μειώσει το κόστος μελανιού έως 90% κατά μέσο όρο1, χάρη στον 
πρωτοποριακό σχεδιασμό του. Διαθέτει μεγάλα δοχεία μελανιού που εξαλείφουν 
εντελώς την ανάγκη για φύσιγγες μελανιών. 

Κάντε περισσότερα
Με φαξ, δίσκο χαρτιού 250 φύλλων, υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης 17 σελίδων το λεπτό
2, εκτύπωση διπλής όψης και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 35 φύλλων, έχετε 
τη δυνατότητα να κάνετε πληθώρα εργασιών με ταχύτητα και ευκολία. Αυτός ο 
εκτυπωτής διαθέτει την κεφαλή εκτύπωσης χωρίς θερμότητα PrecisionCore, γνωστή 
για την ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της, που διαρκεί 
όσο και ο εκτυπωτής.

Εκτυπώστε σχεδόν από παντού
Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές μέσω EcoTank. Μέσω 
Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες 
συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint3. 

Ειδικός σχεδιασμός για ευκολία χρήσης
Το EcoTank είναι πιο μικρό και εύχρηστο από ποτέ. Τα μπροστινά δοχεία του είναι 
κατασκευασμένα για αναπληρώσεις χωρίς ταλαιπωρία και τα φιαλίδια επιτρέπουν την 
τοποθέτηση μόνο των σωστών χρωμάτων. Χάρη στην μπροστινή οθόνη στάθμης 
μελανιού, είναι εύκολο να βλέπετε πότε απαιτείται αναπλήρωση.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης 
ανά σελίδα
Μείωση του κόστους εκτύπωσης έως 90%1

Α3 εκτυπωτής μικρών διαστάσεων
A3 + πίσω τροφοδοσία μέσων και Α4 
εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ
Εξελιγμένο σύστημα αναπλήρωσης 
μελανιού
Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς 
προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια 
μελανιού
Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και 
συνδεσιμότητα
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν 
εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών 
συσκευών3

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις
Μπροστινός δίσκος 250 φύλλων A4, ADF 35 
φύλλων A4



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3,3 pl
Τεχνολογία μελανιού Pigment black and Dye colour Inks
Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

17 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 38 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 24 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ
Fax speed dials (max) 100 names and numbers
Page memory Έως 100 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), 
Letter, Νομικά ζητήματα, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Διπλής όψης Ναι (A4, απλό χαρτί)
Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, 

left, right, bottom.)
Αυτόματη τροφοδοσία 
εγγράφων

35 Σελίδες

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 250 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί)

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,4 Watt Ready, 0,2 

Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,3 kWh/week
Διαστάσεις 498 x 358 x 245 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 9,7 kg
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac 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 Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows 
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-
bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition 
SP2

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Mobile and Cloud printing 
services

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,8 εκ.
Χαρακτηριστικά Οθόνη αφής

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 50.000 Σελίδες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CH96402

Γραμμωτός κωδικός 8715946672670

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EcoTank L14150

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

1 πλήρες σετ μελανιού (Bk – 127 ml, CMY – 
70 ml)
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Έγγραφο εγγύησης

INK BOTTLE COMPATIBILITY

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται 6.200 
σελίδες*

5.200 
σελίδες*

Αντικατάσταση 7.500 
σελίδες*

6.000 
σελίδες*

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

1.  Ο μέσος όρος εξοικονόμησης επιτυγχάνεται με την
εκτύπωση ίδιου αριθμού των σελίδων, χρησιμοποιώντας τα
φιαλίδια μελανιού που παρέχονται με τον EcoTank L14150,
εξαιρούμενης της τιμής του εξοπλισμού. Σύγκριση που έγινε
με το EcoTank L14150 σε σχέση με τον μέσο όρο των 10
μοντέλων με φύσιγγα μελανιού με τις υψηλότερες πωλήσεις
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική
και CIS κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου
2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC. Το κόστος εκτύπωσης
υπολογίστηκε με βάση το ποσοστό φυσιγγών τυπικού μεγέθους
και μεγέθους XL σύμφωνα με στοιχεία της IDC (2ο εξάμηνο
2018 - 1ο εξάμηνο 2019) με χρήση των μέσων τιμών
λιανικής. Στοιχεία απόδοσης φυσιγγών μελανιού όπως
αναφέρονται στις τοποθεσίες web των κατασκευαστών
2.  Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου
Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής όψης.  Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing
3.  Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect.
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


