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Този A4 принтер „3 в 1“ EcoTank предлага решение за снимки, 
двустранен печат на документи и още – на ултраниска цена.

Този многофункционален принтер A4 без касети с мастило може да отпечатва 
двустранни документи и множество снимки – на ултраниска цена. Предлага се с 
включено мастило, достатъчно за до 3 години1, което Ви спестява до 90% от 
разходите за мастило2. Използва се без проблеми – със слот за SD карта, 
фотопечат без странични ивици и две тави за хартия. Лесен за настройване, 
надежден и създаден за лесно и чисто презареждане. 

Печат без касети с мастило, на ултраниска цена
Цели 3 години1 – можете да използвате L7160 толкова дълго без да купувате ново 
мастило. Това означава, че можете да спестите до 90% от разходите за мастило2. 
Предлага се с мастило, достатъчно за отпечатването на 1 500 снимки3 (10 x 15 
cm), а резервоарът за мастило с ултрависок капацитет премахва нуждата от 
касети с мастило.

Гъвкав принтер A4
Можете да отпечатвате снимки и двустранни документи с помощта на петцветната 
система за мастило, която включва черно фотомастило и черно пигментно 
мастило. Принтерът има слот за SD карта, функция за печат без странични ивици, 
две тави за хартия и LCD екран. 

Открийте следващото поколение EcoTank
Тъй като резервоарът за мастило вече се намира в предната част, EcoTank е по-
компактен и лесен за работа от когато и да било преди. Има и подобрена система 
за пълнене с мастило и нови бутилки, специално проектирани за лесно и чисто 
презареждане. Новите бутилки имат и механизъм, който гарантира, че могат да се 
поставят само правилните цветове.

Лесен мобилен печат
Благодарение на Wi-Fi и Wi-Fi Direct можете да изпращате файлове за печат от 
смарт устройства с помощта на безплатното приложение Epson iPrint4. Лесно е да 
се възползвате докрай от снимките си във Facebook с приложението Creative Print4
, с което можете да отпечатвате снимки и да създавате поздравителни картички, 
книжки за оцветяване и още какво ли не.

Спокойствие
EcoTank предлага надеждно решение за печат със стандартна гаранция от 1 
година, а е възможно да получите повече с промоционална гаранция5. 

KEY FEATURES

Можете да отпечатате много снимки
Можете да отпечатате до 1 500 снимки с 
включеното мастило3

Печат на снимки и документи
Страхотни резултати с четири багрилни 
цвята и пигментно черно мастило
Система за зареждане с мастило от 
следващо поколение
Безпроблемно и чисто презареждане с 
подобрените бутилки с мастило
Wi-Fi и приложения
Печат от мобилни устройства
Устройство „3 в 1“ с LCD екран от 6,8 
cm
Двустранен печат, сканиране и копиране



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Минимален размер на 
капките

1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Технология за мастилото Pigment black and Dye colour Inks
Резолючия на печат 5.760 x 1.440 DPI
Конфигурация на дюзите 360 Дюзи черно, 180 Дюзи за всеки цвят
Category Отделно място, Home Office, Фото

PRINT
Скорост на печатане ISO/IEC 
24734

13 Страници/мин. Черно-бяло, 10 Страници/мин. Colour

Maximum Printing Speed 32 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m²), 32 Страници/мин. Colour (plain paper 75 
g/m²), 20 секунди per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране 1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Scanner type Contact image sensor (CIS)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ
Number of paper trays 2
Формати хартия A4, A5, A6, B5, C6 (плик за писма), DL (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, 10 x 15 

cm, 13 x 18 cm, 16:9, Правен, 9 x 13 cm
Duplex Да (A4, обикновена хартия)
Print Margin 0 мм top, 0 мм right, 0 мм bottom, 0 мм left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, 

right, bottom.)
Капацитет на отделението за 
хартия

100 Листове Стандартен, 20 Листове фотохартия

Обработка на медии Автоматичен двустранен печат (A4, обикновена хартия), Borderless print, Печат на CD и DVD

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия 16 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 4,2 Watt Готов, 0,2 

Watt (Power off), TEC 0,2 kWh/week
Размери 425 x 359 x 161 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 8 кг
Ниво на шум 5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 37 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Съвместими оперативни 
системи

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 
Windows XP, XP Professional x64 Edition

Включен софтуер Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
WLAN-надеждност WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobile and Cloud printing 
services

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

OTHER FEATURES
LC-дисплей Тип: Цветно, Диагонално: 6,8 cm
Карти памет SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* С адаптер, не е 

включен в обема на доставка)
Характеристики Премахване на ефекта „червени очи“, Подобряване на снимките, Direct print from USB, 

Wireless PictBridge

OTHER
гаранция 12 месеци Обслужване в сервиз, 50.000 Страници

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CG15402

Щрихкод/Баркод 8715946661803

Страна на произход Indonesia

Размер на купчинките 2 Брой

EcoTank L7160

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Инструкции за инсталиране
Софтуер (CD)
Документ за гаранция
Maintenance box
Кабел за ел. захранването

INK BOTTLE COMPATIBILITY

105

106

106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Включено 1.500 
photos*

1.500 
photos*

1.500 
photos*

Смяна 1.900 
photos*

1.900 
photos*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/ 
IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images 
printed and usage conditions. For more information visit 
http://www.epson.eu/pageyield

1.  Количеството мастило, достатъчно за до 3 години, е
изчислено въз основа на среден месечен обем от 225
страници за принтерите EcoTank за дома и офиса, и 40
снимки за фотопринтерите EcoTank. Изчисленията се
базират на най-ниския брой отпечатани страници за
включена бутилка с черно мастило – за принтерите за
дома и офиса, и най-ниския брой отпечатани фотографии
за включено мастило – за фотопринтерите.
2.  Средна стойност за реализирани икономии при
отпечатване на същия брой страници с включените бутилки
с мастило със серията EcoTank, без да се смята цената
на хардуера. Сравнението е между средната стойност за
формат A4 със серията EcoTank спрямо средната стойност
за 10-те най-продавани модела в Централна и Източна
Европа, Близкия изток и Африка за периода април 2017 г.
– март 2018 г., по данни на IDC EMEA Hardcopy Tracker
(данни за първо тримесечие 2018 г.), IDC EMEA HCP
Consumables Tracker (данни за втора половина на 2017
г.). Разходи за печат, калкулирани за частта стандартни
и XL касети по данни на IDC за същия референтен период
за пазарите в Централна и Източна Европа, Близкия изток
и Африка. Средната продажна цена е калкулирана чрез
разделяне на сумата на приходите на броя единици.
Данните за производителност на касетите с мастило са от
взети от уеб сайтовете на съответните производители.
3.  Посоченият брой на отпечатаните страници е изчислен
въз основа на оригинална методология на Epson при
симулация на печат на тестови шаблони по ISO/IEC 29103,
на базата на мастилата, предоставени с този принтер, и
снимки, отпечатани във формат 10 x 15 cm. Посоченият
брой на отпечатаните страници НЕ Е базиран на самия
стандарт ISO/IEC29102. Посоченият брой отпечатани
страници може да варира в зависимост от изображенията,
които отпечатвате, вида хартия, който използвате,
честотата на отпечатване и околните условия, напр.
температура. По време на първоначалната настройка на
принтера се изразходва малко количество мастило за
запълване на дюзите на печатащата глава, така че броят
отпечатани страници с първоначално приложения комплект
може да бъде по-нисък.
4.  Необходима е безжична връзка с интернет. За повече
информация и подробности за поддържаните езици и
устройства посетете www.epsonconnect.eu
5.  Приложими са съответните правила и условия. За
повече информация посетете www.epson.eu/extended
warranty

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


