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Печатайте невероятни снимки с размер до A3+ с този безжичен 6-
цветен мултифункционален принтер за творчески ентусиасти

Дайте воля на творческия си устрем с невероятни снимки и документи във 
формат A3+ на невероятно ниска цена на страница. Печатайте, копирайте и 
сканирайте с лекота с помощта на цветния сензорен екран с размер 10,9 см, 5-
посочно боравене с медии и иновативната 6-цветна система за мастило. Без 
касети за смяна и с гъвкави възможности за свързване, това е перфектният 
принтер за съвременното артистично семейство.

6-цветна система за мастило
Мастилата Epson Claria ET Premium произвеждат висококачествени, трайни 
снимки с размер до A3+, както и изключителни черно-бели снимки благодарение 
на новото сиво мастило. А пигментното черно мастило е идеално за печат на 
отчетлив текст върху обикновена хартия.
Спестете време и пари
Този икономичен принтер Ви позволява да отпечатате до 2 300 висококачествени 
снимки с един комплект бутилки с мастило1. Бутилките и резервоарите са 
проектирани, така че да се използват лесно, което означава, че се презареждат 
без цапане и затруднения.
Модерна гъвкавост
С възможност за свързване чрез Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Ethernet можете лесно да 
интегрирате този принтер с Вашата съществуваща домашна конфигурация. 
Можете също да печатате от SD карти и USB флаш устройства с помощта на 10,9 
см цветен сензорен екран.
Съвместимост с художествени медии
L8180 разполага с предни тави за хартия с фото-размер и във формат A4 и може 
да печата директно на подходящи CD/DVD дискове. Задната тава е 
предназначена за специални носители във формат А3+, като например творчески 
хартии и картон, а подаването на хартия A3+ под прав ъгъл означава, че можете 
да печатате върху носители с дебелина до 1,3 мм и дължина до 2 м!
Приложение Smart Panel от Epson
Това удобно за потребителите приложение Ви позволява да управлявате напълно 
принтера си от своето смарт устройство2. Печатайте снимки, копирайте 
документи, настройвайте и отстранявайте неизправности с работата на принтера 
и развихрете творческото си вдъхновение с широка гама артистични шаблони.
Технология без нагряване
Проектиран с технологията Micro Piezo без нагряване, можете да се радвате на 
постоянен високоскоростен печат със значително намален разход на енергия, за 
да спестявате време и пари.

KEY FEATURES

6-цветно мастило Epson Claria ET 
Premium
Печат във формат А3+ на цветни 
изображения без полета и зашеметяващи 
черно-бели снимки.
Печат на изключително ниска цена
Печата до 2 300 висококачествени снимки 
с един комплект бутилки с мастило1.
Модерно свързване
Активирани Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и 
Apple AirPrint.
За работа и игра
Тави за хартия A4 и за снимки плюс 2 
задни устройства за подаване за по-
дебели медии във формат A3+.
Двустранен печат във формат до А4
Печатайте отчетлив текст върху 
документи във формат A3+ и A4 с 
пигментното черно мастило.



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method 6-colour inkjet printer
Минимален размер на 
капките

1,9 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Технология за мастилото Pigment black and Dye colour Inks
Резолючия на печат 5.760 x 1.440 DPI

PRINT
Number of colours 6 colour
Скорост на печатане ISO/IEC 
24734

16 Страници/мин. Черно-бяло, 12 Страници/мин. Colour, 25 секунди per 10 x 15 cm photo

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

Цветове Black [Pigment], Photo Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye]
Print from PC, MAC, USB, Мобилно устройство (WiFi Direct), Мобилно устройство (безжично)
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране 1.200 DPI x 4.800 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Scanner type Contact image sensor (CIS)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ
Number of paper trays 3
Формати хартия A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 

cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (плик за писма), DL (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, B4 (25,7x36,4 cm), Правен, Executive

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, 
Fine Art Paper Path, Rear specialty media feed, Thick Media Support

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия 17 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 7,5 Watt Готов, 0,3 

Watt (Power off), TEC 0,16 kWh/week
Размери 523 x 379 x 169 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 11,1 кг
Ниво на шум 5 B (A) съгласно ISO 7779 печатен образец на фотохартия Epson Premium Glossy / Photo 

RPM Modus - 37 dB (A) съгласно ISO 9226
Съвместими оперативни 
системи

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 
later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Включен софтуер Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Mobile and Cloud printing 
services

Apple AirPrint, Mopria

OTHER FEATURES
LC-дисплей Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 10,9 cm
Карти памет SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC*, Mini SDXC* (* С 

адаптер, не е включен в обема на доставка)

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз, 50.000 Страници

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CJ21402

Щрихкод/Баркод 8715946676388

Страна на произход Indonesia

EcoTank L8180

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
AC cable
Driver and Utilities (CD)
Ink set
Quick Start Guide
Документи за гаранцията

INK BOTTLE COMPATIBILITY

115
115
115
115
115
115

INK BOTTLE YIELD DATA

Включено 1.800 
photos*

1.800 
photos*

Смяна 2.300 
photos*

2.300 
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.  Цитираната производителност за снимки на бутилките
с мастило е екстраполирана въз основа на схемата
ISO/IEC 29103 с методологията на Epson за печат на
снимки във формат 10x15 см, а НЕ въз основа на ISO/IEC
29102. Посоченият брой отпечатани страници може да
варира в зависимост от изображенията, които
отп.ечатвате, вида хартия, който използвате, честотата
на отпечатване и условията на околната среда, 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. За повече информация посетете
www.epson.eu/pageyield
2.  Epson Smart Panel и Epson Creative Print изискват
безжична връзка и приложенията за печат на Epson. Epson
Email Print, Epson Scan-to-Cloud и Epson Remote Print
Driver изискват връзка с интернет. За допълнителна
информация, поддържани езици и устройства, посетете
www.epsonconnect.eu

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 
 
 


