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EcoTankL14150

תכונות עיקריות

עלות נמוכה במיוחד לדף
1לצמצם עלויות דיו בעד 90%

מדפסת A3 קומפקטית
מזין מדיה אחורי בגודל + A3 והדפסה, צילום, 

A4 סריקה ושליחת פקס בגודל
מערכת של הדור הבא למילוי דיו מחדש

הנאה ממילוי מחדש נטול מטרדים ולכלוך באמצעות 
בקבוקי דיו משופרים

הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ואפליקציות 

4הדפסה ממכשירים ניידים בחינם

מתוכננת לעסקים
מגש קדמי של 250 גיליונות בגודל A4, מזין מסמכים 

A4 של 35 גיליונות בגודל (ADF) אוטומטי

מדפסת EcoTank קומפקטית, מהירה ורב-תכליתית שמספקת הדפסות בגודל 
A3+. היא מציעה עלות נמוכה לדף, מגש נייר של 250 גיליונות ומזין מסמכים 

אוטומטי (ADF) של 35 גיליונות.

מחפשים מדפסת צבע קומפקטית וחסכונית שמספקת הדפסות בגודל A3? עם L14150 זה אפשרי. 
מדפסת EcoTank שמציעה הדפסה, סריקה, העתקה ושליחה בפקס בגודל A4, ובנוסף את האפשרות 

להדפיס בגודל A3 ממזין המדיה האחורי – והכול בעלות נמוכה במיוחד לדף. ניתן להשלים עבודות 
במהירות הודות למהירויות הדפסה וסריקה גבוהות, מגש נייר קדמי של 250 גיליונות ומזין מסמכים 

.A4 של 35 גיליונות בגודל (ADF) אוטומטי

הדפסות בגודל A3 מדגם קומפקטי
מדפסת L14150 EcoTank מציעה הדפסה, סריקה, העתקה ושליחה בפקס בגודל A4, ובנוסף את 

האפשרות להדפיס בגודל +A3 ממזין המדיה האחורי. בנוסף, צג ה-LCD מאפשר להדפיס בקלות ללא 
מחשב. 

עלות נמוכה במיוחד
EcoTank יכולה לחסוך לך מעל 80% בממוצע במשך שלוש שנים לעומת דגמים של מדפסות A3 

 הודות לעיצוב החדשני שלה.2 ולחתוך בעלויות הדיו עד 190%משולבות (4 ב-1) עם מיכלי דיו

להתמודד עם יותר משימות
, הדפסה דו-צדדית וכן מזין 3עם פקס, מגש נייר של 250 גיליונות, מהירויות הדפסה של 17 דפים לדקה

מסמכים אוטומטי (ADF) של 35 דפים, אפשר לצלוח משימות מגוונות במהירות ובקלות. המדפסת 
כוללת את ראש ההדפסה PrecisionCore ללא חום, שנודע בשל המהירות, האיכות, האמינות 

והיעילות שלו, ויחזיק במשך כל חיי המדפסת.

להדפיס כמעט מכל מקום
קל להדפיס ממכשירים ניידים, מטאבלטים וממחשבים ניידים באמצעות EcoTank. עם חיבור Wi-Fi ו-

Wi-Fi Direct, אפשר לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint
4.

מעוצבת לשימוש קל במיוחד
EcoTank קומפקטית וקלה לשימוש יותר מאי פעם. המיכלים הפונים לחזית מתוכננים למילוי מחדש 

נטול לכלוך, והבקבוקים מתוכננים באופן שמאפשר למלא רק את הצבע הנכון במיכל המתאים. הודות 
לתצוגה קדמית של מפלסי הדיו, קל לראות מתי מגיע הזמן למילוי מחדש.



EcoTankL14150

מה בקופסה

(Bk – 127ml, CMY – 70ml) ערכת דיו מלאה אחת
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

הוראות תצוגה
(CD) תכנה

מסמכי אחריות

INK BOTTLE COMPATIBILITY

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

5.200 עמודים* 6.200 עמודים* נכלל

6.000 עמודים* 7.500 עמודים* חליפי

* 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 ראש הדפסה שיטת הדפסה

3,3 ??? גודל טיפות מינימלי
Pigment black and Dye colour Inks טכנולוגיית דיו

4.800 x 1.200 DPI רזולוציית הדפסה

הדפסה
Colour 17 דפים/דקה בשחור, 9 דפים/דקה  ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה

(A3)
38 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 24 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) מהירות הדפסה מקסימלית

Black, Cyan, Yellow, Magenta צבעים
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

סריקה
1.200 DPI x 2.400 DPI (אופקי x אנכי) רזולוציית סריקה

Contact image sensor (CIS) סוג הסורק

פקס
100 names and numbers Fax speed dials (max)

(ITU-T No.1 chart) עד 100 דפים Page memory
Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview ,משלוח פקס באמצעות מחשב תכונות פקס

מפרט ניירות וחיישנים
1 מספר תאי הנייר

A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 
cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (10 מעטפה), מספר 

(מעטפה), מכתב, משפטי, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ

פורמט הנייר

כן (A4, נייר רגיל) דופלקס
 ,left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top מ"מ bottom, 0 מ"מ right, 0 מ"מ top, 0 0 מ"מ

left, right, bottom.)
Print Margin

35 עמודים הזנת מסמכים אוטומטית
250 גיליונות רגיל קיבולת מגש הניירות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל) עיבוד מדיה

כללי
12 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 ואט (sleep mode), 5,4 ואט מוכן, 0,2 ואט 

TEC 0,3 kWh/week ,(כיבוי)
צריכת אנרגיה

498 x 358 x 245 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
9,7 ק"ג משקל

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 Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows 

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

SP2

מערכות הפעלה תואמות

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) WLAN - בטיחות
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint Mobile and Cloud printing 

services

פונקציות נוספות
סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 6,8 ס"מ LC תצוגת

מסך מגע תכונות

אחר
12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CH96402 SKU

8715946672670 בר-קוד

הפיליפינים ארץ מוצא

1.  חיסכון שהושג במהלך 3 שנים. השוואת העלות משלבת את תמחור
החומרה וכן בקבוקי/מיכלי הדיו הכלולים למילוי חוזר. השוואת

L15160 תמחור החומרה מבוצעת בהתבסס על מחירי ההיכרות של הדגמים
ו-L14150 של Epson לעומת המחיר הממוצע של מדפסות A3 משולבות (4

ב-1) עם מיכלי דיו הנמכרות ביותר, בתקופה של ינואר 2019 עד
דצמבר 2019, בהתאם למעקב של IDC.  עלויות ההדפסה מחושבות ביחס

של מיכלי דיו סטנדרטיים ו-XL בהתאם למעקב של IDC עבור המחצית
הראשונה של 2019 בשוק המזרח התיכון ואפריקה, באמצעות מחיר

קמעונאי ממוצע.  תפוקות של מחסניות דיו כפי שדווחו באתרי
האינטרנט של היצרניות.

2.  2. החיסכון המושג בהדפסת אותו מספר דפים באמצעות בקבוקי הדיו
למילוי חוזר הכלולים עם מגוון דגמי EcoTank, למעט מחיר החומרה.

3.  ההשוואה נערכה עם דגמי L15160 ו-L14150 של Epson לעומת
עלות ממוצעת של 10 הדגמים המובילים הנמכרים ביותר במזרח התיכון

ובאפריקה (4 ב-1, מחסנית A3) בתקופה של ינואר 2019 עד דצמבר
2019, בהתאם למעקב של IDC.  עלויות ההדפסה מחושבות ביחס של

מיכלי דיו סטנדרטיים ו-XL בהתאם למעקב של IDC עבור המחצית
הראשונה של 2019 בשוק המזרח התיכון ואפריקה, באמצעות מחיר

קמעונאי ממוצע. תפוקות של מחסניות דיו כפי שדווחו באתרי
האינטרנט של היצרניות

4.  נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את ממוצע אומדן התפוקה
הרוויה (ESAT) מבדיקת קטגוריית הציוד המשרדי (OCT) להדפסת

ברירת מחדל חד-צדדית.  למידע נוסף, יש לבקר בכתובת
www.epson.eu/testing

5.  נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף ופרטים על
www.epson.co.il/connect התמיכה בשפות ובמכשירים, יש לבקר בכתובת

Last extracted: 2020-09-23

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


