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Tato rychlá tiskárna EcoTank s bohatou nabídkou funkcí umožňuje tisk, 
skenování, kopírování a faxování ve formátu A3. Vyznačuje se nízkými 
náklady na tisk jedné strany, má zásobník na 550 listů papíru a 
automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů.

Tato tiskárna EcoTank s bohatou nabídkou funkcí podporuje formát A3+ a vyznačuje 
se nízkými náklady na tisk jedné strany. Vysoká rychlost tisku a skenování, dva přední 
zásobníky na 250 listů papíru, zadní podavač na 50 listů a automatický podavač 
dokumentů s kapacitou 50 listů A3 šetří váš čas při práci s formátem A3+. Díky 
funkcím mobilního tisku, připojení přes Ethernet a dotykovému LCD displeji s 
úhlopříčkou 10,9 cm a fyzickými tlačítky můžete tisknout tak, jak právě potřebujete.

Více práce za kratší dobu
Tato rychlá a efektivní tiskárna tiskne 25 stran za minutu1 černobíle i barevně a výstup 
první strany trvá pouze 5,5 sekundy2. V kombinaci s rychlým oboustranným tiskem a 
vysokorychlostním automatickým podavačem dokumentů zvládnete každodenní 
činnosti během chvilky. 

Tiskárna EcoTank pro formát A3 s bohatou nabídkou funkcí
Model L15160 je určen pro tisk, skenování, kopírování a faxování ve formátu A3+. 
Přístup k bohaté nabídce funkcí usnadňuje dotykový LCD displej s úhlopříčkou 10,9 
cm a fyzickými tlačítky.

Každodenní úspory
Tato tiskárna EcoTank se vyznačuje neskutečně nízkými náklady na jednu stranu, 
takže s ní ušetříte při každém tisku. Model EcoTank je na rozdíl od jiných tiskáren 
vybaven velkými inkoustovými nádržkami, které můžete plnit z cenově dostupných 
lahviček s inkoustem.

Žádné přerušování
Tato tiskárna EcoTank umožňuje vytisknout tisíce stran bez doplňování inkoustu. Dva 
zásobníky papíru formátu A3 mají celkovou kapacitu 500 listů. Velkorysý zadní 
podavač na 50 listů a automatický podavač dokumentů formátu A3 odstraňují nutnost 
ručního zakládání stran. 

Tiskněte téměř odkudkoli
S tiskárnou EcoTank můžete snadno tisknout z mobilních telefonů, tabletů a 
notebooků. Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete odesílat dokumenty 
k tisku z aplikace Epson iPrint3 pro inteligentní zařízení. 

Spolehlivost a snadné použití
Doplňování velkých inkoustových nádržek je snadné a intuitivní. Lahvičky s inkoustem 
jsou uzavíratelné a nekapou. Tisková hlava PrecisionCore s technologií Heat-Free je 
známá svou rychlostí, kvalitou, spolehlivostí a efektivitou a její životnost je stejná jako 
životnost tiskárny.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Mimořádně rychlý tisk a skenování
25 str./min1 černobíle i barevně
Mimořádně nízké náklady na tisk jedné 
strany
Inkoustový tankový systém pro úsporný tisk
Snadno použitelná přední inkoustová 
nádržka
Bezproblémové a čisté doplňování inkoustu 
z vylepšených lahviček
Mobilní tisk a připojení
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné 
aplikace pro mobilní tisk3

Určeno k podnikání
Multifunkční tiskárna A3+, 2 přední 
zásobníky A3 na 250 listů, automatický 
podavač dokumentů A3 na 50 listů



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky 3,8 pl
Inkoustová technologie DURABrite™ ET
Tiskové rozlišení 4.800 x 1.200 dpi

TISK
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]
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVÁNÍ
Skenovací rozlišení 2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Typ skeneru Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ
Rychlé volby faxových čísel 
(max.)

200 jména a čísla

Paměť na stránky až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Fax do složky, Adresář, 

Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Počet zásobníků papíru 3
Formáty papíru A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL 

(obálka), No. 10 (obálka)
Duplexní tisk Ano (A4/A3, obyčejný papír)
Automatický podavač 
dokumentů

50 Strany

Kapacita zásobníku papíru 250 Listy Standardní
Zpracování médií Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4/A3), Automatický 

podavač dokumentů – oboustranné faxování (obyčejný papír A4/A3), Automatický podavač 
dokumentů – oboustranné skenování (obyčejný papír A4/A3), Automatický oboustranný tisk 
(A4/A3, obyčejný papír), Tisk bez okrajů

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 19 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 9,5 W Připraveno, 0,2 

W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week
Rozměry výrobku 515 x 500 x 350 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 20,9 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, XP Professional x64 Edition SP2

WLAN zabezpečení WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Colour Black

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele, 150.000 Strany

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CH71402

Čárový kód 8715946667171

Země původu Indonésie

EcoTank L15160

OBSAH DODÁVKY

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

INK BOTTLE COMPATIBILITY

112

112

112

112

INK BOTTLE YIELD DATA

Součástí 
dodávky

4.500 str.* 2.800 str.*

Výměna 7.500 str.* 6.000 str.*

* 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 24734 představující
průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářského zařízení při
standardním jednostranném tisku formátu A4. Další informace
naleznete na webových stránkách www.epson.eu/testing.
2.  Určeno v souladu s normou ISO/IEC 17629 představující
průměrnou hodnotu FPOT(s) v testu kancelářských zařízení
při standardním jednostranném tisku formátu A4. Další
informace naleznete na webových stránkách
www.epson.eu/testing.
3.  Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další
informace včetně seznamu podporovaných jazyků a zařízení
naleznete na webových stránkách www.epson.cz/connect.
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Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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