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Ez a négyfunkciós nyomtató az integrált tintatartállyal gyors, 
megbízható, kétoldalas A4-es és A3-as nyomtatást, illetve ultra 
alacsony lapköltséget biztosít

Ezzel a négyfunkciós modellel problémamentesen, megbízható módon és rendkívül 
alacsony költség mellett nyomtathat. A nagy kapacitású tintatartály hihetetlenül 
alacsony oldalankénti költséget biztosít, és az újratöltések közötti időt is megnöveli. A 
Wi-Fi- és Ethernet-csatlakoztathatóság rugalmasságot biztosít, ami most és a jövőben 
is előnyös az irodája számára. Emellett A4-es és A3-as kétoldalas nyomtatásra, kiváló 
minőségű szkennelésre és nagy teljesítményű másolásra is képes.

Nincs szükség többé tintapatronokra
Ez az integrált tintatartályrendszer költséghatékony A4-es és A3-as nyomtatást 
biztosít. A színenként cserélhető tintapalackokkal az újratöltés gyors és egyszerű a 
gyors tintatöltési technológiának, az egyértelműen felcímkézett tintapalackoknak és a 
cseppmentes fúvókáknak köszönhetően.
Akár 90%-kal alacsonyabb költség1
Az L1455 használatával a nyomtatási költség akár 90%-át is megtakaríthatja1, hiszen 
a nyomtató akár 10 500 oldalt2 is képes nyomtatni a dobozában található két eredeti 
tintakészlettel.
Takarítson meg erőforrásokat és időt
A kétoldalas A3-as és A4-es nyomtatással erőfeszítés nélkül felezheti meg a 
papírhasználatot. A nyomtató emellett gyors is, 18 oldal/perc3 sebességgel készíti el 
az A4-es oldalakat. A multi-copy funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen menetben akár 
99 másolatot készítsen egy oldalról. 
Fokozza a teljesítményt
Nem kell folyton az asztal mellett ülnie; a Wi-Fi-csatlakoztathatóság és az Epson 
Connect4 segítségével egyszerűen nyomtathat okostelefonról vagy táblagépről. 
Ráadásul hatékonyabban is dolgozhat a 30 lapos automata lapadagoló (ADF) 
használatával. Az 1200 dpi felbontású szkenner pedig mindig kiváló minőségű 
beolvasást biztosít. 
Minőségi eredmények mindenkor
A tintatartályrendszer arra készült, hogy az eredeti tintákkal együtt megbízható 
megoldást biztosítson az irodába. Az Epson Micro Piezo technológiája, valamint az 
eredeti Epson színes beivódó és fekete pigmenttinta használatával gyorsan száradó, 
kenődésmentes és kiváló minőségű nyomatokat biztosít. A tökéletesen nyugodt 
munkavégzés érdekében a nyomtatóhoz egyéves vagy 50 000 oldalas gyártói jótállást 
biztosítunk. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Alacsony költségű, A3 méretű nyomtatás, 
szkennelés és másolás
Takarítson meg akár 90%-ot1 a mindennapi 
kétoldalas nyomtatás során
További tinta mellékelve
Két szabványos tintakészlet a dobozban
Biztos üzemeltetés
Az Epson 12 hónapos vagy 50 000 oldalas 
jótállásával
Kiváló minőségű, megbízható nyomatok
Micro Piezo technológia és eredeti Epson 
tinta
Rugalmas és nem asztalhoz kötött 
nyomtatás
Wi-Fi- és Ethernet-csatlakoztathatóság, 
egyszerű mobilnyomtatás



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 2,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Pigment black and Dye colour Inks
Nyomtatási felbontás 4.800 x 1.200 dpi

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

18 Lap/perc Monokróm, 10 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség32 Lap/perc Monokróm (normál papír), 20 Lap/perc Colour (normál papír)
Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX
Gyorstárcsázás (max.) 200 név és szám
Oldalmemória Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 3
Papírformátumok A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 

Legal
Kétoldalas igen
Automatikus dokumentum-
behúzás

35 Oldalak

Papírtálca kapacitása 250 Lapok Normál, 250 Lapok maximális, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Automatikus dokumentum-behúzás, Automatikus lapfordítás

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 20 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2 Watt (alvó módban), 9,1 

Watt Kész, 0,5 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified
Termék méretei 666 x 486 x 418 mm (szélesség x mélység x magasság)

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 80.000 Oldalak

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CF49401

Vonalkód 8715946616117

Származási ország Indonézia

L1455

A DOBOZ TARTALMA

2 full sets of ink (Bk - 140ml, CMY - 70 ml)
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

T7741

T6642

T6643

T6644

TINTAPATRON-KAPACITÁS

T664 Series

6.000 oldal*

6.500 oldal*

Included bottle 
yield - black (2 full 
sets)

10.500 oldal*

Included bottle 
yield - colour (2 
full sets)

11.300 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges 
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől 
függően változik. További információkért látogasson el a 
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1.  Az összehasonlítás az IDC EMEA Hardcopy Tracker
felmérése alapján (2015. negyedik negyedévi adatok), a
versenytársak legjobb tíz A4-es fekete-fehér
lézernyomtatójával és multifunkciós készülékével, legjobb
tíz színes lézernyomtatójával és multifunkciós készülékével
és legjobb tíz tintasugaras nyomtatójával és multifunkciós
készülékével készült. A lapköltség kiszámítása az IDC EMEA
Consumables Tracker (2015. második félévi adatok) átlagos
eladási ára és a gyártók 2015 decemberében közzétett
teljesítményadatai alapján történt. További információkért
látogasson el a www.epson.hu/itssavings weboldalra.
2.  A megadott kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott, a
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitás NEM alapul az ISO/IEC 24711
szabványon. A megadott kapacitás eltérő lehet a nyomtatandó
képektől, a használt papír típusától, a nyomtatás
gyakoriságától és az olyan környezeti körülményektől
függően, mint pl. a hőmérséklet.  A nyomtató kezdeti
beállítása során egy bizonyos mennyiségű tinta szükséges a
nyomtatófej fúvókáinak feltöltéséhez, ezért az eredetileg
csomagolt készlet kapacitása kisebb lehet.
3.  Az átlagos ESAT értékeket jelezve az Office Category
teszt alapján fekete-fehér egyoldalas nyomtatás esetén, az
ISO/IEC24734 követelményei szerint meghatározva
4.  Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá.
További információkért, valamint a támogatott nyelvek és
eszközök listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect
weboldalra

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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