
EcoTank L3150
VERI SAYFASI

Epson'un yeni nesil kartuşsuz yazıcısıyla tanışın. Bu 3'ü bir arada 
yazıcının kullanımı kolaydır, kompakttır ve Wi-Fi Direct özelliklerine 
sahiptir.

Wi-Fi Direct özellikli bu 3'ü 1 arada EcoTank, şık ve kompakt tasarımı, mobil baskı 
özelliği ve verimli teknolojisi sayesinde her açıdan ön plana çıkıyor. Bu güvenilir 
kartuşsuz yazıcıda gelişmiş bir mürekkep dolum sistemi ve kullanımı kolay mürekkep 
şişeleri bulunur. Üç yıllık mürekkep1 sayesinde mürekkep maliyetlerinden %90'a2 kadar 
tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ultra düşük maliyet
Tam üç yıl1 – L3150 için mürekkep satın almadan üç yıl boyunca çalışmaya devam 
edebilirsiniz. Bu, mürekkep maliyetlerinden %90'a kadar tasarruf sağlayabileceğiniz 
anlamına gelir2. Dahili mürekkep3 sayesinde sayfa başına son derece düşük maliyetle 
8.100 sayfa siyah ve 6.500 sayfa renkli baskı alın. 

Kartuşsuz baskı
82 kartuşa eşdeğer mürekkep2 sayesinde EcoTank yazıcı ile doldurma işlemleri 
arasında daha uzun süre çalışabilirsiniz. Ultra yüksek kapasiteli mürekkep tanklarıyla 
kartuş ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. 

Yeni nesli keşfedin
Yazıcının ön tarafına yerleştirilen mürekkep tankı sayesinde bu yeni tasarım kompakttır, 
dolum için erişimi kolaylaştırır ve mürekkep düzeylerini net bir şekilde görmenizi sağlar. 
Sıçrama ve kirlilik riskini en aza indiren geliştirilmiş bir mürekkep dolum sistemine 
sahiptir. Yeni şişeler, sadece doğru tankların ilgili renkle doldurulmasını sağlayan bir 
mekanizma oluşturur. 

Hemen her yerde baskı alın
Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile yazıcınız, Epson iPrint4 uygulamasını kullanarak yazdırılacak 
olan belgeleri akıllı cihazlardan alabilir. 

Kaliteli sonuçlar
Micro Piezo baskı kafasıyla EcoTank, güvenilir bir baskı çözümü sunar. 2 yıllık garanti 
standart olarak sunulur ancak promosyon garantileri daha fazlasını sunar. En son teklif 
için teknik özelliklere bakınız5. 

TEMEL ÖZELLIKLER

Üç yıl yetecek kadar mürekkep1
82 kartuşa eşdeğer mürekkep dahildir2
Ultra düşük maliyetli baskı
8.100 sayfaya kadar siyah ve 6.500 sayfaya 
kadar renkli baskı alın3

Yeni nesil mürekkep doldurma sistemi
Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve 
temiz doldurmanın keyfini çıkarın
Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve uygulamalar
Mobil cihazlardan yazdırın
3'ü 1 arada
Baskı, fotokopi, tarama ve marjsız fotoğraf 
baskısı



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Baskı Yöntemi Epson Micro Piezo™ baskı kafası
Asgari damlacık boyutu 3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi Dye Ink
Baskı çözünürlüğü 5.760 x 1.440 İnç başına nokta
Ağızlık yapılandırması 180 Ağızlıklar Siyah, 59 Renk başına nozül
Kategori Tekli yer, Home Office
Çok işlevli Baskı, Tarama, Kopya

BASKI
Baskı hızı ISO/IEC 24734 10 Sayfa/dk. Tek renkli, 5 Sayfa/dk. Colour
Maksimum Baskı Hızı 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 15 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 69 Saniye her 10 x 15 cm 

fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)
Baskı hızları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesini ziyaret edin:http://www.epson.eu/testing 

TARAMA
Tarama Çözünürlüğü 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Tarayıcı Türü Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)
Tek taraflı tarama hızı (A4 
siyah)

200 İnç başına nokta; , 11 sec. with flatbed scan

Tek taraflı tarama hızı (A4 
renkli)

200 İnç başına nokta; , 28 sec. with flatbed scan

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI
Kağıt tepsisi sayısı 1
Kağıt Formatları A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 16:9, DL (zarf), No. 10 (zarf), C6 (zarf), Mektup, Kullanıcı tanımlı, Legal
Çift taraflı Manuel
Kağıt tepsisi kapasitesi 100 Sayfa Standart, 20 Fotoğraf Sayfası
Ortam İşleme Borderless print (up to 10 x 15cm)

GENEL
Enerji tüketimi 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,7 W (uyku modu), 4,3 W Hazır, 0,2 W (kapalı)
Ürün boyutları 375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 3,9 kg
Gürültü düzeyi 6,5 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 52 dB (A) Epson 

Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile
Uyumlu İşletim Sistemleri Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP, Windows XP Professional x64 Sürüm
Dahil edilen Yazılım Epson Tarama
WLAN güvenilirliği WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri Epson Connect (iPrint, Email Print), Google Cloud Print
Colour Black

DIĞER
Garanti 12 Aylar servis merkezinde, 30.000 Sayfa

İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU C11CG86405

Barkod 8715946652238

Menşe Ülke Filipinler

Palet boyutu 7 Parça

EcoTank L3150

TESLIMAT IÇERIĞI

Ana cihaz (ünite)
Güç kablosu
Talimat
Yazılım (CD)
Garanti belgesi
4 x 70 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 
1 ekstra siyah mürekkep şişesi

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

103

103

103

INK BOTTLE YIELD DATA

Included 8.100 
Sayfalar*

6.500 
Sayfalar*

Replacement 4.500 
Sayfalar*

7.500 
Sayfalar*

* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı 
yaklasık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve 
kullanım kosullarına göre degisiklik gösterir. Daha fazla bilgi 
edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

1.  3 yıllık mürekkep hacmi, EcoTank ITS ev ve ofis yazıcıları
için 225 sayfalık ortalama aylık baskı hacmine ve EcoTank ITS
fotoğraf yazıcıları için 40 fotoğrafa kadar dayanır.
Hesaplamalar, ev ve ofis yazıcıları için en düşük siyah mürekkep
şişesi sayfa verimini ve fotoğraf yazıcıları için en düşük
fotoğraf sayfası verimini temel alır
2.  Donanım fiyatı hariç EcoTank serisine (L805, L810, L850,
L7160, L7180 hariç) dahil mürekkep şişelerini kullanarak aynı
sayıda sayfa yazdırmak için gerekli ortalama kartuş
sayısı/sağlanan tasarruf. A4 EcoTank serisinin ortalamasıyla
Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da en çok satan 10
modelin ortalama maliyetinin karşılaştırılması, Nisan 2017 –
Mart 2018 dönemi için IDC EMEA Hardcopy Tracker (2018 1.
Çeyrek Verileri), IDC EMEA HCP Consumables Tracker (2017 2.
Yarı Verileri) tarafından sağlanan verilere göre yapılmıştır.
Baskı maliyetleri, aynı referans dönemi için IDC tarafından
sağlanan verilere göre Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika pazarındaki Standart ve XL kartuşların oranı üzerinden
hesaplanmıştır. Ortalama satış fiyatı, gelir ünitelere
bölünerek hesaplanmıştır. Mürekkep kartuşu verimi üreticinin
web sitesinden alınmıştır.
3.  Belirtilen verimlere, ISO/IEC 24712'de verilen Test
Şablonunun baskı simülasyonundan Epson orijinal metodolojisi
temel alınarak ulaşılmıştır. Belirtilen verimlerde ISO/IEC 24711
temel ALINMAMIŞTIR. Belirtilen verimler yedek mürekkep
tanklarını temel almaktadır ve yazdırdığınız görüntülere,
kullandığınız kağıt türüne, yazdırma sıklığına, baskı sıklığına
ve sıcaklık gibi çevresel koşullara göre değişebilir. İlk yazıcı
ayarı sırasında, baskı kafası nozüllerini doldurmak için belli
bir miktar mürekkep kullanılır, bu nedenle ürünle birlikte gelen
ilk setin verimi daha düşük olabilir.
4.  Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Daha fazla bilgi,
desteklenen diller ve aygıtlar için lütfen
www.epson.com.tr/connect adresini ziyaret edin
5.  5.Aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir. Daha fazla bilgi
için www.epson.eu/extended-warranty adresini ziyaret edin

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson Erişim Hattı 
Telefon: (0212) 3360303 
Faks: (0212) 3360304 
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www.epson.com.tr


