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Αυτός ο γρήγορος και με πολλά χαρακτηριστικά φωτογραφικός 
εκτυπωτής A4 6 χρωμάτων προσφέρει μεγάλο όγκο και εύκολη 
εκτύπωση με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά φωτογραφία και εκτύπωση μέσω φορητών 
συσκευών, αυτός ο γρήγορος εκτυπωτής inkjet χωρίς φύσιγγες μελανιών είναι ιδανικός 
για εκτυπώσεις φωτογραφιών A4 μεγάλου όγκου. Με σχεδιασμό μικρών διαστάσεων, 
φιαλίδια με κλείδωμα και μπροστινά δοχεία μελανιού για ευκολότερη πλήρωση του 
μελανιού, ο L8050 προσφέρει στους φωτογράφους μια εύχρηστη λύση που εξοικονομεί 
χώρο. Προσφέρει ευρεία συμβατότητα μέσων, εκτύπωση σε κάρτες PVC ID, καθώς και 
σε CD και DVD.

Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών
Ένα ενσωματωμένο μπροστινό σύστημα δοχείου μελανιού παρέχει οικονομικές 
εκτυπώσεις φωτογραφιών. Το δοχείο μελανιού υψηλής χωρητικότητας, 
χρησιμοποιώντας φιαλίδια μελανιού 70 ml, μπορεί να εκτυπώσει έως 2.100 έγχρωμες 
φωτογραφίες ποιότητας 10x15 εκ. από ένα σετ φιαλιδίων μελανιού αντικατάστασης1. Η 
αναπλήρωση με ξεχωριστά φιαλίδια μελανιού είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στα 
φιαλίδια γρήγορου κλειδώματος με ακροφύσια που δεν στάζουν.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση
Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με αυτόν τον EcoTank, που προσφέρει 
χαμηλό κόστος ανά φωτογραφία. Χάρη στην τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης Micro 
Piezo χωρίς θερμότητα, ο EcoTank έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας 
τους λογαριασμούς ρεύματος. Διαθέτει επίσης μεγάλα δοχεία μελανιού που γεμίζετε με 
φιαλίδια μελανιού χαμηλού κόστους. Ο L8050 έχει μικρό μέγεθος και χωράει στους 
περισσότερους χώρους με ευκολία.

Εύχρηστος και αξιόπιστος
Αυτό το μοντέλο είναι ιδανικό εάν θέλετε να εκτυπώνετε φωτογραφίες καλής ποιότητας 
σε μεγάλους όγκους με χαμηλό κόστος ανά φωτογραφία. Ο L8050 προσφέρει επίσης 
αξιόπιστη ασύρματη εκτύπωση φωτογραφιών και εκτύπωση σε κάρτες PCV ID, CD και 
DVD. Αποφύγετε τον χρόνο εκτός λειτουργίας με το κουτί συντήρησης με δυνατότητα 
αντικατάστασης και τον κύλινδρο επιλογής με εύκολη πρόσβαση. Με βασική εγγύηση 1 
έτους ή 50.000 σελίδων2, ο L8050 παρέχει ξεγνοιασιά, ώστε να μπορείτε να 
επικεντρωθείτε στη λήψη εξαιρετικών φωτογραφιών.

Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε
Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας τον 
L8050. Μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες συσκευές μέσω Wi-
Fi και Wi-Fi Direct, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson Smart Panel3.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φωτογραφίες χαμηλού κόστους
Εκτυπώστε έως 2.100 φωτογραφίες υψηλής 
ποιότητας με τα φιαλίδια μελανιού 
αντικατάστασης¹
Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
Εκτυπώστε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια 
10x15 εκ. μόνο σε 12 δευτερόλεπτα4

Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού
Απολαύστε εύκολη και καθαρή 
επαναπλήρωση, χάρη στα βελτιωμένα 
φιαλίδια μελανιού
Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και 
συνδεσιμότητα
Wi-Fi, Wi-Fi Direct και εφαρμογή Epson 
Smart Panel3



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Μέθοδος εκτύπωσης Κεφαλή εκτύπωσης Micro Piezo™ της Epson
Διαμόρφωση ακροφυσίων 180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 180 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Μελάνι dye
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI
Κατηγορία Φωτογραφία
Πολυλειτουργία Εκτύπωση

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Αριθμός χρωμάτων 6 colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

8 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 8 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 22 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 22 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 12 
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]
Colours Capacity Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 

(φάκελος), Letter, Πιστωτικές κάρτες
Διπλής όψης Χειροκίνητο
Paper Tray Capacity 100 Φύλλα Βασικό, 100 Φύλλα μέγιστο, 20 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων Borderless Print, Εκτύπωση CD και DVD

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 0,6 Watt (sleep mode), 19 Watt (Printing), 4,4 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,11 

kWh/week
Τάση τροφοδοσίας AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις 403 x 369 x 149 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 6 kg
Επίπεδο θορύβου 5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2

Συνδέσεις Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Θόρυβος Λειτουργία: 5,1 B (A)
Ηχητική πίεση Λειτουργία: 37 dB (A)
Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobile and Cloud printing 
services

Epson iPrint App, Epson Smart Panel App

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Προσομοιώσεις ESC/P-R

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CK37402

Γραμμωτός κωδικός 8715946702919

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

EcoTank L8050

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

6 ξεχωριστά δοχεία μελάνης 70 ml 
(Bk,C,Y,M,Lc,LM)
Driver and Utilities (CD)
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Έγγραφο εγγύησης

INK BOTTLE COMPATIBILITY

108
108
108
108
108
108

1.  Οι αποδόσεις των φιαλιδίων μελανιού εκτύπωσης
φωτογραφιών που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 29103 με τη μεθοδολογία εκτύπωσης
φωτογραφιών σε format 10x15 εκ. της Epson και ΟΧΙ με βάση
το ISO/IEC 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται
να διαφέρουν, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το
είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των
εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η
θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή,
χρησιμοποιείται κάποια ποσότητα μελανιού για την πλήρωση
των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. Συνεπώς, η απόδοση
του αρχικού συνοδευτικού πακέτου ενδέχεται να είναι
μικρότερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.epson.eu/pageyield
2.  Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/printerwarranty
3.  Για τις λύσεις εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών
απαιτείται ασύρματη σύνδεση ή σύνδεση internet με τον
εκτυπωτή. Για να δείτε μια λίστα με τους εκτυπωτές με
δυνατότητα Epson Connect, με συμβατές συσκευές, εφαρμογές
και τρόπους σύνδεσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.epson.eu/connect
4.  Για τις συνθήκες των δοκιμών, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.epson.eu/testing
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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 
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www.epson.gr


