
EcoTank L4160
KARTA PRODUKTU

Poznaj drukarkę Epson nowej generacji bez kartridży. Łączy 3 
urządzenia w 1, jest łatwa w użyciu, kompaktowa, obsługuje funkcję 
Wi-Fi Direct i drukuje dwustronnie.

Zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie drukarka EcoTank ITS bez kartridży 
zawiera w zestawie zapas atramentu na nawet trzy lata1. Ten łatwy w obsłudze model 
drukarki jest fantastycznym rozwiązaniem dla zapracowanych domowników. Zawiera 
udoskonalony system napełniania z nowymi butelkami z atramentem, który 
zaprojektowano tak, aby ograniczyć ryzyko rozlania czy chlapania. Wyposażona jest 
też w ekran LCD o przekątnej 3,7 cm, czytnik kart SD oraz funkcję druku 
dwustronnego.

Drukowanie bez kartridży
Drukarka EcoTank ITS pozwala na długie odstępy między uzupełnianiem atramentu. 
Urządzenie wykorzystuje pojemniki na atrament o dużej pojemności, co eliminuje 
konieczność korzystania z kartridży.

Wyjątkowo niskie koszty
Całe trzy lata1 — tak długo możesz korzystać z drukarki L4160 bez konieczności 
kupowania nowego atramentu. Zapewniając wyjątkowo niski koszt wydruku w 
przeliczeniu na stronę, wydrukujesz do 14 000 stron w trybie monochromatycznym i do 
5200 stron w trybie kolorowym na dołączonym do drukarki atramencie.2

Odkryj rozwiązania nowej generacji
Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie 
wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów 
atramentu. Zawiera udoskonalony system napełniania, który zaprojektowano tak, aby 
ograniczyć ryzyko rozlania atramentu i powstawania zanieczyszczeń. Nowe butelki 
mają specjalny mechanizm gwarantujący napełnienie tylko właściwego pojemnika 
odpowiednim kolorem. A dzięki czarnemu atramentowi pigmentowemu i kolorowym 
atramentom barwnikowym wydruki mają wyraźny ostry tekst i żywe kolory.

Drukuj niemal z dowolnego miejsca
Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct można przesyłać dokumenty do wydrukowania z 
urządzeń inteligentnych, używając aplikacji Epson iPrint3.

Wysoka jakość
Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo drukarki EcoTank są niezawodnym 
rozwiązaniem w dziedzinie druku. Drukarki objęte są standardową roczną gwarancją, 
którą można promocyjnie wydłużyć nawet do trzech lat5.

KLUCZOWE CECHY

Atrament nawet na trzy lata1
Zawiera równowartość maks. 60 kartridży4

Wyjątkowo niski koszt drukowania
Drukowanie do 14 000 stron w trybie 
monochromatycznym i 5200 stron w trybie 
kolorowym2

System nowej generacji do uzupełniania 
pojemników z atramentem
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem 
bez bałaganu dzięki ulepszonym butelkom
Wi-Fi, Wi-Fi Direct i aplikacje
Drukowanie z urządzeń mobilnych
Urządzenie 3 w 1 z ekranem LCD
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz 
drukowanie dwustronne



INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CG23401

Kod kreskowy 8715946644066

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 2 szt.

EcoTank L4160

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Oprogramowanie (CD)
Karta gwarancyjna
1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 
ml CMY) + dodatkowy czarny

INK BOTTLE COMPATIBILITY

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

W zestawie Liczba stron: 
14.000*

Liczba 
stron: 5.200*

Wymiana Liczba stron: 
7.500*

Liczba 
stron: 6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1.  Atrament na trzy lata przy średniej liczbie 290
wydrukowanych stron na domowych i biurowych drukarkach
EcoTank ITS. Obliczenia na podstawie najniższej wydajności
druku monochromatycznego na fabrycznych zasobnikach dla
następujących drukarek L4150, L4160, L6160, L6170, L6190.
2.  Podana wydajność została ustalona za pomocą
oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji
druku wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 24712.
Podana wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 24711.
Podana wydajność może różnić się w zależności od
drukowanych obrazów, rodzaju używanego papieru,
częstotliwości drukowania oraz warunków pracy, np.
temperatury. Podczas wstępnej konfiguracji drukarki pewna
ilość atramentu zostaje zużyta do zapełnienia dysz głowicy
drukującej. Z tego powodu wydajność początkowego zestawu
może być niższa.
3.  Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej
informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect.
4.  W porównaniu do kartridża o najniższej wydajności
używanego w urządzeniu z listy 20 najpopularniejszych
drukarek atramentowych A4 na podstawie raportu IDC o
liczbie wydruków w regionie EMEA (4 kw. 2016 r.) w okresie
od stycznia do grudnia 2016 roku. Wynik uzyskano na
podstawie standardowej wydajności kartridża konkurencyjnej
firmy podzielonej przez średnią wydajność atramentu
dołączonego do drukarki EcoTank ITS firmy Epson.
5.  Obowiązują określone warunki i postanowienia. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
www.epson.pl/gwarancjanadrukarki
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Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


