DATOVÝ LIST

Epson L3210

Vychutnejte si mimořádně nízké náklady na jednu stranu s touto
multifunkční tiskárnou EcoTank bez inkoustových kazet, která je ideální
pro moderní a aktivní domácnosti
Ušetřete až 90 % nákladů na tisk1 s tiskárnami EcoTank od společnosti Epson bez
inkoustových kazet. Integrované inkoustové nádržky s velkoobjemovými lahvičkami s
inkoustem se snadno doplňují díky speciálně navrženým lahvičkám. Bez nutnosti
výměny inkoustových kazet a flexibilními funkcemi připojení je to dokonalá tiskárna pro
každého, kdo hledá vysoce kvalitní výtisky za neuvěřitelně nízké náklady na tisk jedné
strany.
Dejte sbohem inkoustovým kazetám
Bezproblémový domácí tisk, skenování a kopírování – inkoustové nádržky s
mimořádně vysokou kapacitou umožňují doplňování bez potřísnění a lahvičky se
zámkovým mechanismem jsou navrženy tak, aby bylo možné vložit pouze správnou
barvu.
Každodenní úspora
Tato tiskárna EcoTank vám ušetří až 90 % nákladů na tisk1 a součástí balení je
dostatek inkoustu až na 3 roky tisku2. S inkoustem, který je součástí dodávky,
vytisknete až 8 100 stran černobíle a 6 500 barevně3 , a náhradní sada lahviček s
inkoustem odpovídá objemem 66 inkoustovým kazetám1.
Plné funkcí
Se zadním podavačem papíru na 100 listů, tiskem fotografií bez okrajů (až do 10 × 15
cm) a rychlostí tisku až 10 stran za minutu4 snadno a rychle zvládnete každou práci.
Technologie Heat-Free
S technologií Micro Piezo Heat-Free se můžete těšit na sníženou spotřebu energie.
Tisková hlava je také předinstalována, takže nastavení vaší tiskárny je bezproblémové.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Mimořádně úsporný tisk
Ušetříte až 90 % nákladů na tisk1
Součástí balení je inkoust až na 3 roky2
Inkoust na 8 100 stran černobíle a 6 500
stran barevně3
Náhradní lahvičky s inkoustem s
vysokou výtěžností
Jedna sada lahviček s inkoustem odpovídá
až 66 inkoustovým kazetám1
Bezproblémový systém inkoustových
nádržek
Doplňování bez potřísnění díky zámkovému
mechanismu lahviček a nádržkám
umístěným v přední části
Multifunkční tiskárna
Tisk, kopírování & skenování a tisk fotografií
bez okrajů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

Epson L3210

TECHNOLOGIE
Metoda tisku

Tisková hlava Epson Micro Piezo™

Min. velikost kapky

3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu

Inkoustová technologie

Dye Ink

Tiskové rozlišení

5.760 x 1.440 dpi

Konfigurace trysek

180 trysky černá, 59 Trysek pro každou barvu

Category

Samostatné pracoviště, Home Office

Multifunkce

Tisk, Skenování, kopií

TISK
Number of colours

4 colour

Rychlost tisku ISO/IEC 24734

10 Str./min Černobíle, 5 Str./min Colour, 69 s na fotografii 10 x 15 cm

Max. rychlost tisku

15 Str./min Colour (obyčejný papír), 33 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 27 s na fotografii 10 x
15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)

Barvy

Černá [Dye], Azurová [Dye], Žlutá [Dye], Purpurová [Dye]

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

OBSAH DODÁVKY
Návod k instalaci
napájecí kabel
Hlavní zařízení
Záruční dokument
4 samostatné 65ml lahvičky s inkoustem
(černá, azurová, žlutá a purpurová) a 1
náhradní lahvička s černým inkoustem
Ovladače a pomocné programy (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY
103

SKENOVÁNÍ
Typ skeneru

Contact image sensor (CIS)

Rychlost jednostranného

200 dpi; , 11 sec. with flatbed scan

103
103

skenování (A4 černobíle)
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ

103

Počet zásobníků papíru

1

Formáty papíru

C6 (obálka), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal,
Vlastní, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (obálka), DL (obálka), 16 : 9

Duplexní tisk

Manuální

Kapacita zásobníku papíru

100 Listy Standardní

Zpracování médií

Borderless print (up to 10 x 15cm)

INK BOTTLE YIELD DATA

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie

14 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,4 W (úsporný režim), 4 W Připraveno, 0,2
W (vypnutí), TEC 0,04 kWh/week

Rozměry výrobku

375 x 347 x 179 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku

3,9 kg

kompatibilní operační systémy Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server
2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition
SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
SP2 or later
Colour

Black

OSTATNÍ
Záruka

12 měsíců u dodavatele, 30.000 Strany

Součástí
dodávky

8.100 str.*

6.500 str.*

Výměna

4.500 str.*

7.500 str.*

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

C11CJ68401

Čárový kód

8715946684291

Země původu

Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách
www.epson.eu/pageyield
1. Na základě výpočtu společnosti Epson: průměrná úspora
nákladů na tisk stránky a průměrný počet inkoustových kazet
potřebný k tisku stejného počtu stránek jako při použití
lahviček s inkoustem Epson EcoTank 101 a 103. Srovnání
průměrné výtěžnosti (tisk na A4 dle ISO/IEC 24711) pomocí
lahviček řady EcoTank 101 a 103 a originálního spotřebního
materiálu (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
dodávky v roce 2020, publikováno v 1. čtvrtletí 2021)
používaného 25 nejprodávanějšími tiskárnami formátu A4 s
inkoustovými kazetami do 100 EUR (včetně daně) v České
republice, Maďarsku, Polsku a Turecku (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, dodávky v roce 2020,
publikováno v 1. čtvrtletí roku 2021). Náklady na stránku
jsou vypočítány jako podíl příslušných tržeb z prodeje
lahviček/kazet a celkového výnosu z jednotkového prodeje.
2. Na základě objemu tisku 100 stran A4 za měsíc a při
zvážení nejnižší výtěžnosti z přiložené sady inkoustů.
3. Uvedené výtěžnosti byly stanoveny dle originální
metodiky společnosti Epson na základě tiskové simulace
testovacích vzorků dle normy ISO/IEC 24712 nebo 29103.
Uvedené výtěžnosti NEVYCHÁZEJÍ z normy ISO/IEC 24711 nebo
29102. Výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných
obrazových materiálech, typu použitého papíru, frekvenci
tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je například
okolní teplota. Při prvotním nastavení tiskárny může být
využito určité množství inkoustu k naplnění tiskové hlavy,
takže výtěžnost zaváděcí sady inkoustů bude nižší.
4. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující
průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při
standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete
na webových stránkách společnosti Epson

