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תכונות עיקריות

עלות תפעול וצריכת אנרגיה נמוכות
שמירה על עלויות הדפסה נמוכות במיוחד

תפוקות דיו גבוהות
הדפסה של עד 11,000 דפים באמצעות הדיו הכלול

חיסכון בזמן
הדפסה, סריקה, העתקה ופקס

בנויה לעסקים
PCL -הדפסה דו-צדדית ותמיכה ב

קישוריות פשוטה ונוחה
Ethernet -ו USB ,Wi-Fi קישוריות

דגם EcoTank להדפסה, לסריקה, להעתקה ולפקס הכולל דיו להדפסת 11,000 
.USB -ו Wi-Fi ,Ethernet דפים, שלוש שנות אחריות וקישוריות

מדפסת EcoTank שחור-לבן המתאפיינת בעלות תפעול נמוכה במיוחד בעיצוב ידידותי למשתמש, 
מסוגנן וקומפקטי. הדיו הכלול שמסופק עם המדפסת מאפשר להדפיס כמות מדהימה של 11,000 

דפים, והבקבוק שמגיע עם המדפסת מאפשר מילוי קל וללא לכלוך. קישוריות USB ,Wi-Fi ו- 
Ethernet, תמיכה ב- PCL וזמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) - שכולם מסייעים 

לשמור על פרודוקטיביות גבוהה.

חיסכון בכסף
תפוקת דיו גבוהה המשולבת בטכנולוגיית הזרקת הדיו החסכונית של Epson מספקות עלות תפעול 

נמוכה ומחיר תחרותי לדף.

חיסכון בזמן
מדפסת אמינה זו ללא מחסניות דיו כוללת מערכת משופרת למילוי דיו ושימוש קל בבקבוקי דיו, כך 
שנדרשת התערבות מינימלית של המשתמש. הודות למיקומו של מיכל הדיו בחזית המדפסת רמות 

הדיו במיכל נראות בצורה ברורה, והעיצוב החדש והקומפקטי מאפשר גישה נוחה למילוי מחדש. עם 
זמן מהיר של שש שניות ליציאת דף ראשון (FPOT) ביציאה ממצב שינה ומהירות הדפסה של 20 

דפים לדקה - לא צריך להמתין לעבודות ההדפסה. 

חיסכון באנרגיה
טכנולוגיית הזרקת דיו שלנו אינה זקוקה להתחממות במהלך ההדפסה - בניגוד למדפסות לייזר - ולכן 

מצמצמת את השימוש באנרגיה ומפחיתה מגובה חשבונות החשמל.

תכונות המכוונות לעסקים
קישוריות USB ,Wi-Fi ו- Ethernet ומבנה קומפקטי מאפשרים להציב את המדפסת על השולחן 

ולחבר אותה למחשב הנייח או הנייד של המשתמש.
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נתוניתפוקתדיו

110 110S

6.000 עמודים* 2.000 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה 
בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. 

www.epson.eu/pageyield לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

מפרט המוצר

טכניקה
PrecisionCore™ TFP print head שיטת הדפסה

400 פיות הזרקה שחור תצורת הזרקה
2,8 ??? גודל טיפות מינימלי

דיו פיגמנטי טכנולוגיית דיו
Home Office, קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית תפוקה

הדפסה, סריקה, העתק, פקס רב תכליתי

הדפסה
חד-צבעי 6 שנייה זמן עד לעמוד ראשון

20 דפים/דקה בשחור ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה
9 A4 pages/min בשחורDuplex Printing Speed ISO/IEC 

24734
39 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) מהירות הדפסה מקסימלית

1.200 x 2.400 DPI רזולוציית הדפסה
20.000 דפים בחודש

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the 
printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

כמות הדפסה

250 - 1.500 דפים בחודש Recommended Duty Cycle
Black צבעים

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

סריקה
7 ipm with ADF scan מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)
7 ipm with ADF scan מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)

;dpi 200 ,עמודים לדקה ( צבע dpi; 7 200 ,7 עמודים לדקה ( שחור-לבן מהירות סריקה
1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) רזולוציית סריקה
1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) Optical Resolution (ADF)
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG תבניות פלט

Contact image sensor (CIS) סוג הסורק

פקס
Walk-up black and white and colour fax capability Type of fax

עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף מהירות שידור פקס
CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode Error correction mode

100 names and numbers Fax speed dials (max)
(ITU-T No.1 chart) עד 180 דפים Page memory

Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax ,משלוח פקס באמצעות מחשב תכונות פקס

העתק
ipm Black 17 עד

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
מהירות העתקה (צילום)

600 x 600 (dpi) רזולוציית צילום
25 % - 400 % הקטנה/הגדלה

99 מספר העתקים מקסימלי
A4 גודל מקסימלי

קישוריות
Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Wi-Fi Direct
חיבורים

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) WLAN - בטיחות
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מה בקופסה

מדפסת
X2 ink bottles
מסמכי אחריות

מפרט המוצר

מפרט ניירות וחיישנים
A4, משפטי פורמט הנייר
35 עמודים הזנת מסמכים אוטומטית

64 ג'/מ² - 90 ג'/מ² משקל נייר מתאים
כן דופלקס

100 גיליונות קיבולת מגש ניירות
251 גיליונות רגיל, 251 גיליונות מקסימלי קיבולת מגש הניירות

1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray Standard paper tray(s)
251 Maximum paper input

כן נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
2 מספר תאי הנייר

כללי
to 3 1 מ Recommended number of 

users
printing), TEC 0,2 kWh/week) ואט standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 14) 12 ואט צריכת אנרגיה

AC 220 V - 240 V Supply Voltage
375 x 347 x 346 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות

7,2 ק"ג משקל
6,9 B (A) על פי תבנית הדפסה ISO 7779 על נייר צילום Epson Premium Glossy במצב Photo RPM. - 56 

dB (A) לפי תקן ISO 9226
עצמת רעשים

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 
10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 
(64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, 

Windows XP Professional x64 Edition SP2

מערכות הפעלה תואמות

(B (A 6,9 :פעולה תפוקת גל
(dB (A 56 :פעולה לחץ גל

Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print Mobile & Cloud printing 
services

220V, 240V אספקת חשמל

תכונות נוספות
2 MB כלול זיכרון

אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ LC תצוגת
ADF העתקה דו-צדדית (A4, נייר רגיל) עיבוד מדיה

פונקציות נוספות
PCL5c, PCL5e, PCL6 העתקות

אחר
12 חודשים שירות באתר הלקוח, 100.000 עמודים

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

חומרים מתכלים

6.000 עמודים C13T03P14A 110 EcoTank Pigment black ink bottle
2.000 עמודים C13T01L14A 110S EcoTank Pigment black ink bottle

C13T04D100 Maintenance Box

מידע לוגיסטי

C11CG93403 SKU

8715946655239 בר-קוד

1.  שנה אחת של אחריות RTB סטנדרטית. שלוש שנות אחריות RTB עם
רישום מקוון של המוצר.

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-3761335 
www.epson.co.il


