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Αυτός ο γρήγορος και πολυλειτουργικός εκτυπωτής προσφέρει 
εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης χωρίς κόπο, με εξαιρετικά χαμηλό 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ με αυτόν τον εύχρηστο εκτυπωτή 
EcoTank Pro με Wi-Fi, ο οποίος προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα και 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας χάρη
στην τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore. Οι εργασίες A4 μπορούν να επιτευχθούν 
γρήγορα χάρη στις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, ενώ δύο μπροστινοί 
δίσκοι 250 φύλλων Α4, η πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων και το ADF 50 φύλλων A4 
εξασφαλίζουν υψηλή χωρητικότητα χαρτιού.

Εξοικονόμηση με διάρκεια
Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με αυτόν το EcoTank Pro . Διαθέτει μεγάλα 
δοχεία μελανιού που γεμίζετε με φιαλίδια μελανιού χαμηλού κόστους, προσφέροντας 
απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Χάρη στην τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore, 
μπορείτε επίσης να διατηρείτε την κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα, 
μειώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος..
Χαρακτηριστικά για εξοικονόμηση χρόνου
Ο εκτυπωτής L6580 είναι η πιο γρήγορη συσκευή Α4 στην κατηγορία του, 
προσφέροντας χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα ¹ και 
ταχύτητες εκτύπωσης έως και 25 σελίδες το λεπτό. Ο αυτόματος τροφοδότης 
εγγράφων μπορεί να σαρώσει έως 27,5 εικόνες το λεπτό.
Ελάχιστες παρεμβάσεις από τον χρήστη
Ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αναπλήρωσης μελανιών, αυτός ο EcoTank Pro μπορεί 
να εκτυπώσει χιλιάδες σελίδες πριν χρειαστεί περισσότερο μελάνι, ενώ οι δύο δίσκοι 
χαρτιού προσφέρουν χωρητικότητα 500 φύλλων. Απαλλαγείτε από τη χειροκίνητη 
φόρτωση σελίδων με τη μεγάλη πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων Α4 και το ADF.
Ευκολία χρήσης και αξιοπιστία
Η επιλογή των λειτουργιών γίνεται εύκολα με την έγχρωμη οθόνη αφής LCD. Και τα 
μεγάλα μπροστινά δοχεία μελανιού γεμίζουν εύκολα με τα εύχρηστα φιαλίδια μελανιού 
που σφραγίζουν ξανά και δεν στάζουν.
Εκτυπώστε σχεδόν από παντού
Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας το 
L6580. Μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από 
έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint²
.
Πετύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα
Η εκτύπωση από άκρη σε άκρη³ και το μελάνι pigment DURABrite ΕΤ σάς βοηθούν να 
επιτύχετε εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης σε ειδικά έργα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά οικονομικός Α4 εκτυπωτής 4-
σε-1
Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και 
σάρωσης
Εκτύπωση έως 25 σελίδες ανά λεπτό και 
σάρωση έως 27,5 εικόνες ανά λεπτό
Εύχρηστο μπροστινό δοχείο 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 
συσκευών²
Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις
Μπροστινός δίσκος 2 x 250 φύλλων, πίσω 
τροφοδοσία 50 φύλλων, ADF 50 φύλλων, 
PCL και PS3



ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

112 EcoTank Pigment Black ink bottle C13T06C14A 7.500 σελίδες
112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle C13T06C24A 6.000 σελίδες
112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle C13T06C34A 6.000 σελίδες
112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle C13T06C44A 6.000 σελίδες
WF-78xx / ET-58xx /ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box C12C934591

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CJ28402

Γραμμωτός κωδικός 8715946676678

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

EcoTank Pro L6580

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

1 πλήρες σετ μελανιού (Bk – 127 ml, CMY – 
70 ml)
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Έγγραφο εγγύησης
Κύρια συσκευή
Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

112 Δοχεία μελάνης 4 
χρωμάτων 112

7.500 σελίδες*

6.000 σελίδες*

Included bottle 
yield - black

4.500 σελίδες*

Included bottle 
yield - colour 
composite

2.800 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.  Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει το 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
2.  Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect
3.  Η λειτουργία εκτύπωσης από άκρη σε άκρη έχει σχεδιαστεί
για περιστασιακή χρήση. Υπάρχει όριο στον αριθμό των
εκτυπώσεων που μπορούν να παραχθούν σε αυτήν τη λειτουργία,
προτού απαιτηθεί αντικατάσταση του δοχείου για την
περίσσεια μελάνης. Μετά την επίτευξη αυτού του ορίου,
εξακολουθεί να είναι δυνατή η εκτύπωση σε τυπική
λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης και στους όρους της εγγύησης.
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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
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