
EcoTank L14150
PODATKOVNI LIST

Ustvarjajte natise v formatu A3+ s tem kompaktnim, hitrim in 
večnamenskim tiskalnikom EcoTank, ki vključuje nizke stroške na 
stran, pladenj za papir, ki sprejme 250 listov, ter samodejni podajalnik 
dokumentov za 35 listov.

Iščete kompakten in varčen barvni tiskalnik za tiskanje v formatu A3? Potem je za vas 
najprimernejša rešitev L14150. Ta tiskalnik EcoTank omogoča tiskanje, optično branje, 
kopiranje in faksiranje v formatu A4 ter ponuja možnost tiskanja v formatu A3 iz 
podajalnika medijev na zadnji strani – vse to z izredno nizkimi stroški tiskanja na stran. 
Hitro tiskanje in optično branje, pladenj za vstavljanje papirja s sprednje strani (250 
listov) ter samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov formata A4 zagotavljajo hitro 
izvajanje opravil.

Kompakten model za tiskanje v formatu A3
EcoTank L14150 je kompakten tiskalnik, ki omogoča tiskanje, optično branje, kopiranje 
in faksiranje v formatu A4 ter ponuja možnost tiskanja v formatu A3+ iz podajalnika 
medijev na zadnji strani. Vključuje tudi zaslon LCD za preprosto tiskanje brez 
računalnika. 

Izjemno nizki stroški
Inovativna tehnologija tiskalnika EcoTank omogoča, da stroške črnila v povprečju 
zmanjšate za 90 %1. Ker je tiskalnik opremljen z velikimi posodami s črnilom, ne 
potrebujete kartuš. 

Opravite več
S faksom, pladnjem za papir, ki sprejme 250 listov, tiskanjem s hitrostjo 17 strani na 
minuto2, obojestranskim tiskanjem in samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF) za 
35 listov boste hitro kos raznovrstnim opravilom. Ta tiskalnik vključuje tiskalno glavo 
PrecisionCore brez toplote, ki jo odlikuje hitrost, kakovost, zanesljivost ter učinkovitost 
in ki je zasnovana tako, da deluje celotno življenjsko dobo tiskalnika.

Tiskajte od skoraj koder koli
Tiskalnik EcoTank omogoča preprosto tiskanje iz mobilnih naprav ter tabličnih in 
prenosnih računalnikov. Prek povezav Wi-Fi in Wi-Fi Direct lahko dokumente tiskate 
neposredno iz pametnih naprav, v katerih je nameščena aplikacija Epson iPrint3. 

Posebej zasnovan za preprosto uporabo
Tiskalnik EcoTank je še bolj kompakten in enostaven za uporabo kot kadar koli prej. 
Posode za črnilo na sprednji strani omogočajo polnjenje brez packanja, stekleničke pa 
so zasnovane tako, da lahko vstavite samo pravilno barvo. Ker je količina črnila 
prikazana na sprednji strani, lahko preprosto vidite, kdaj je potrebno polnjenje.

GLAVNE LASTNOSTI

Izjemno nizki stroški na stran
90 % nižji stroški črnila1

Kompakten tiskalnik A3
Možnost tiskanja v formatu A3+ iz 
podajalnika medijev na zadnji strani ter 
tiskanje, kopiranje, optično branje in 
faksiranje v formatu A4
Sistem polnjenja s črnilom nove 
generacije
Uživajte v vnovičnem polnjenju brez težav in 
packanja z izboljšanimi stekleničkami s 
črnilom
Mobilno tiskanje in povezljivost
Povezave Wi-Fi, Wi-Fi Direct in Ethernet ter 
brezplačne aplikacije za mobilno tiskanje3

Zasnovan za poslovno rabo
Pladenj za vstavljanje papirja s sprednje 
strani (250 listov formata A4) in samodejni 
podajalnik dokumentov za 35 listov formata 
A4



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Način tiskanja Tiskalna glava PrecisionCore™
Minimalna velikost kapljic 3,3 pl
Tehnologija črnila Pigment black and Dye colour Inks
Ločljivost tiska 4.800 x 1.200 pik na palec

TISKANJE
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734 17 Strani/minuto Črno-bel, 9 Strani/minuto Colour
Največja hitrost tiskanja 38 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 24 Strani/minuto Colour (običajen papir)
Barve Črna, Cijan, Rumena, Magenta
Za podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja obiščite http://www.epson.eu/testing 

OPTIČNO BRANJE
Ločljivost skeniranja 1.200 pik na palec x 2.400 pik na palec (vodoravno × navpično)
Tip optičnega čitalnika Kontaktni slikovni senzor (CIS)

FAKS
Tipke za hitro klicanje na faksu 
(maks.)

100 imen in številk

Pomnilnik za strani do 100 strani (grafikon ITU-T št. 1)
Funkcije faksa Faksiranje prek PC-ja, Samodejno ponovno izbiranje zadnje številke, Imenik, Prenos faksov, Fax 

Preview

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM
Število predalov za papir 1
Formati papirja A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovoj), št. 10 (ovoj), Letter, 

Pravno, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Dupleks Da (A4, običajni papir)
Tiskalniški rob 0 mm zgoraj, 0 mm desno, 0 mm spodaj, 0 mm levo (Kjerkoli je določen rob. Sicer 3 mm zgoraj, 

levo, desno, spodaj.)
Avtomatsko podajanje 
dokumentov

35 Strani

Zmogljivost predala za papir 250 Listi Standardno
Obdelava medijev Samodejno obojestransko tiskanje (A4, običajni papir)

SPLOŠNO
Poraba energije 12 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), 1 W (stanje mirovanja), 5,4 W Ready, 0,2 W 

(izklop), TEC 0,3 kWh/week
Dimenzije izdelka 498 x 358 x 245 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 9,7 kg
Združljivi operacijski sistemi Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bitni), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows 
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitni), Windows XP SP3 or later (32-
bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition 
SP2

WLAN varnost WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Storitve mobilnega tiskanja in 
tiskanja v oblaku

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

VEČ FUNKCIJ
Zaslon LCD Vrsta: Barvni, Zaslon na dotik, Diagonala: 6,8 cm
Lastnosti Zaslon na dotik

DRUGO
Garancija 12 Meseci v servisnem centru, 50.000 Strani

Optional warranty extension available

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CH96402

Črtna koda 8715946672670

Država porekla Filipini

EcoTank L14150

OBSEG DOBAVE

1 celoten komplet črnil (Bk – 127 ml, CMY – 
70 ml)
Glavna naprava
Kabel za električni tok
Navodilo za postavitev
Software (CD)
Garancijski list

INK BOTTLE COMPATIBILITY

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

Priloženo 6.200 Strani* 5.200 Strani*

Zamenjava 7.500 Strani* 6.000 Strani*

* Približen izkoristek, merjen s številom strani, temelji na 
standardih ISO/IEC 24711/24712 ali ISO/IEC 29102/29103. 
Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike 
in pogoje uporabe. Podrobnejše informacije najdete na 
www.epson.eu/pageyield

1.  Povprečen prihranek pri tiskanju istega števila strani s
stekleničkami s črnilom, priloženimi tiskalniku EcoTank
L14150, brez cene strojne opreme. Primerjava modela EcoTank
L14150 in povprečne vrednosti 10 najbolje prodajanih modelov
s kartušami s črnilom v Srednji in Vzhodni Evropi, na
Bližnjem vzhodu, v Afriki ter na območju CIS v obdobju med
januarjem 2019 in decembrom 2019 (podatki: IDC). Stroški
tiskanja so izračunani na podlagi deleža standardnih in XL
kartuš po podatkih družbe IDC (v obdobju od drugega polletja
2018 do prvega polletja 2019), pri čemer so bile uporabljene
povprečne prodajne cene. Izkoristki kartuš s črnilom so
takšni, kot so navedeni na spletnih mestih proizvajalcev.
2.  Določeno v skladu s standardom ISO/IEC 24734. Prikazuje
povprečje za ESAT na podlagi preizkusa za kategorijo Office
(pisarna) za privzeto enostransko izpisovanje.  Podrobnejše
informacije najdete na www.epson.eu/testing.
3.  Potrebujete brezžično povezavo z internetom. Za več
informacij ter seznam podprtih jezikov in naprav obiščite
www.epson.si/connect.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

Avtera d.o.o. 
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