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PODATKOVNI LIST

Ta tiskalnik A3 3-v-1 EcoTank zagotavlja izjemno ugodno rešitev za 
tiskanje fotografij, obojestranskih dokumentov in drugega.

Ta vsestranski tiskalnik A3 brez kartuš lahko natisne obojestranske dokumente in veliko 
fotografij pri izjemno nizkih stroških. S priloženimi črnili lahko natisnete do 1500 
fotografij1. Reža za kartico SD, tiskanje fotografij brez robov in dva pladnja za papir 
omogočajo enostavno uporabo. Tudi nastavite ga zlahka, je zanesljiv in zasnovan za 
vnovično polnjenje brez packanja. 

Izjemno nizki stroški tiskanja brez kartuš
Z modelom L7180 lahko tiskate cela tri leta1, ne da bi pri tem morali kupiti dodatno 
črnilo. To pomeni, da lahko prihranite do 90 % pri stroških črnila2. Ob nakupu je 
tiskalniku priloženega dovolj črnila za tiskanje do 1500 fotografij3 (10 × 15 cm). Posode 
s črnilom z izjemno veliko kapaciteto odpravljajo potrebo po kartušah.

Vsestranski tiskalnik A3
S tem petbarvnim sistemom črnil, ki vključuje črno fotografsko črnilo in črno pigmentno 
črnilo, natisnite fotografije in obojestranske dokumente. Tiskalnik ima režo za kartico 
SD, funkcijo za tiskanje brez robov, dva pladnja za papir in zaslon LCD. 

Odkrijte novo generacijo tiskalnikov EcoTank
Tiskalnik EcoTank ima sistem posod s črnilom zdaj nameščen na sprednji strani, zato 
je bolj kompakten in enostavnejši za uporabo kot kdaj koli prej. Opremljen je z 
izboljšanim sistemom polnjenja s črnilom za vnovično polnjenje brez packanja in razlitja 
črnila. Nove stekleničke imajo tudi vgrajen mehanizem, ki zagotavlja pravilno polnjenje 
posod z ustrezno barvo.

Preprosto mobilno tiskanje
Funkciji Wi-Fi in Wi-Fi Direct omogočata pošiljanje datotek za tiskanje iz pametnih 
naprav prek aplikacije Epson iPrint4. Uredite fotografije iz storitve Facebook z aplikacijo 
Creative Print4, ki omogoča tiskanje fotografij, ustvarjanje voščilnic, pobarvank in še 
veliko več.

Brezskrbna uporaba
Tiskalnik EcoTank zagotavlja zanesljivo rešitev tiskanja z enoletno standardno 
garancijo, medtem ko promocijske garancije morda ponujajo več5.

GLAVNE LASTNOSTI

Tiskajte fotografije in dokumente 
velikosti A3
Štiri črnila na osnovi barvila in črno 
pigmentno črnilo za odlične rezultate
Uživajte v tiskanju velikega števila 
fotografij
S priloženim črnilom natisnite do 1500 
fotografij3
Sistem polnjenja s črnilom nove 
generacije
Uživajte v vnovičnem polnjenju brez težav in 
packanja z izboljšanimi stekleničkami s 
črnilom
Povezava Wi-Fi in aplikacije
Tiskanje iz mobilnih naprav
Tiskalnik 3-v-1 z zaslonom LCD
Tiskanje, kopiranje in optično branje ter 
obojestransko tiskanje



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Način tiskanja Tiskalna glava Epson Micro Piezo™
Minimalna velikost kapljic 1,5 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila Pigment black and Dye colour Inks
Ločljivost tiska 5.760 x 1.440 pik na palec
Konfiguracija šob 360 Šobe, črno, 180 Šobe na barvo
Kategorija Enojno mesto, Home Office, Foto
Večfunkcijsko Tiskanje, Optično branje, Kopija

TISKANJE
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 13 Strani/minuto Črno-bel, 10 Strani/minuto Colour
Največja hitrost tiskanja 28 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 28 Strani/minuto Colour (običajen papir), 20 Sekunde 

za fotografijo velikosti 10 x 15 cm (Sijajni fotografski papir Epson Premium)
Za podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja obiščite http://www.epson.eu/testing 

OPTIČNO BRANJE
Ločljivost skeniranja 1.200 pik na palec x 2.400 pik na palec (vodoravno × navpično)
Tip optičnega čitalnika Kontaktni slikovni senzor (CIS)

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM
Število predalov za papir 1
Formati papirja Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Definirano s strani uporabnika, Pravno, DL (ovoj), št. 10 

(ovoj), C6 (ovojnica), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm
Dupleks Da (A4, običajni papir)
Tiskalniški rob 0 mm zgoraj, 0 mm desno, 0 mm spodaj, 0 mm levo (Kjerkoli je določen rob. Sicer 3 mm zgoraj, 

levo, desno, spodaj.)
Zmogljivost predala za papir 100 Listi Standardno, 20 Fotografski listi
Obdelava medijev Samodejno obojestransko tiskanje (A4, običajni papir), Tiskanje brez robov, Tisk na CD-je/DVD-je

SPLOŠNO
Poraba energije 13 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), 0,9 W (stanje mirovanja), 6,4 W Ready, 0,2 

W (izklop)
Dimenzije izdelka 526 x 415 x 168 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 10,5 kg
Prag hrupa 5 B (A) s sijajnim fotografskim papirjem Epson Premium/fotografskim načinom RPM - 37 dB(A) s 

sijajnim fotografskim papirjem Epson Premium/fotografskim načinom RPM
Združljivi operacijski sistemi Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP, Izdaja Windows XP Professional x64
WLAN varnost WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Storitve mobilnega tiskanja in 
tiskanja v oblaku

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

VEČ FUNKCIJ
Zaslon LCD Vrsta: Barvni, Diagonala: 6,8 cm
Pomnilniške kartice SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor 

required, not supplied in box)
Lastnosti Odpravljanje učinka rdečih oči, Izboljšanje fotografij, Neposredno tiskanje prek vmesnika USB, 

Wireless PictBridge

DRUGO
Garancija 12 Meseci v servisnem centru, 50.000 Strani

Optional warranty extension available

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CG16402

Črtna koda 8715946661841

Država porekla Indonezija

Velikost palete 2 Kos

EcoTank L7180

OBSEG DOBAVE

Kabel za električni tok
Navodilo za postavitev
Software (CD)
Garancijski list
Glavna naprava
Maintenance box

INK BOTTLE COMPATIBILITY

105

106

106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Priloženo 1.500 
fotografije*

1.500 
fotografije*

1.500 
fotografije*

Zamenjava 1.900 
fotografije*

1.900 
fotografije*

* Približen izkoristek, merjen s številom strani, temelji na 
standardih ISO/IEC 24711/24712 ali ISO/IEC 29102/29103. 
Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike 
in pogoje uporabe. Podrobnejše informacije najdete na 
www.epson.eu/pageyield

1.  Triletna zaloga črnila na podlagi povprečnega mesečnega
obsega tiskanja 225 strani za tiskalnike EcoTank za domačo in
pisarniško uporabo ter 40 fotografij za fotografske tiskalnike
EcoTank. Izračuni temeljijo na najnižjem izkoristku priložene
stekleničke s črnim črnilom za tiskalnike za domačo in
pisarniško uporabo ter na najnižjem izkoristku priloženega
črnila za fotografske tiskalnike.
2.  Povprečni prihranki pri tiskanju istega števila strani s
priloženimi stekleničkami s črnilom v naboru izdelkov EcoTank,
brez cene strojne opreme. Primerjava temelji na povprečju
nabora izdelkov A4 EcoTank v primerjavi s povprečno vrednostjo
10 najbolje prodajanih modelov v Srednji in Vzhodni Evropi ter
na Bližnjem vzhodu in v Afriki od aprila 2017 do marca 2018 po
podatkih IDC-jevega sledilnika tiskalnih zunanjih naprav (IDC
EMEA Hardcopy Tracker, podatki iz prvega četrtletja 2018) in
IDC-jevega sledilnika potrošnega materiala (IDC EMEA HCP
Consumables Tracker, podatki iz druge polovice leta 2017).
Stroški tiskanja so izračunani na podlagi deleža standardnih
in XL-kartuš po podatkih družbe IDC za isto referenčno obdobje
na tržiščih Srednje in Vzhodne Evrope ter Bližnjega vzhoda in
Afrike. Povprečna prodajna cena je izračunana na podlagi
dohodkov, deljenih s številom enot. Izkoristki kartuš s
črnilom so takšni, kot so navedeni na spletnih mestih
proizvajalcev.
3.  Navedeni izkoristki so izračunani na podlagi Epsonove
izvirne metodologije simulacije tiska preskusnih vzorcev v
skladu s standardom ISO/IEC 29103 in temeljijo na črnilih, ki so
priložena temu tiskalniku, ter fotografijah, natisnjenih v
velikosti 10 × 15 cm. Navedeni izkoristki NE temeljijo na
standardu ISO/IEC 29102. Navedeni izkoristki se lahko
spreminjajo glede na slike, ki jih tiskate, vrsto papirja, ki ga
uporabljate, pogostost tiskanja ter okoljske pogoje, kot je
temperatura. Pri začetni nastavitvi tiskalnika se nekaj črnila
porabi za napolnitev šob tiskalne glave, zaradi česar je lahko
izkoristek priloženega prvotnega kompleta črnil manjši.
4.  Potrebujete brezžično povezavo z internetom. Za več
informacij ali seznam podprtih jezikov in naprav obiščite
spletno stran www.epson.si/connect.
5.  Veljajo pogoji in določila. Za več informacij obiščite
spletno stran www.epson.eu/extended-warranty.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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