
EcoTank L11160
KARTA PRODUKTU

Drukuj, skanuj i kopiuj w formacie A3+ za pomocą szybkiego i 
funkcjonalnego urządzenia EcoTank. Niski koszt wydruku na stronę 
oraz minimalna interwencja użytkownika pozwala zaoszczędzić czas i 
pieniądze. 

Drukarka EcoTank o wielu funkcjach dla małych biur oraz użytkowników biznesowych 
ułatwia realizację projektów w formacie większym niż A3, jednocześnie zapewniając 
niski koszt w przeliczeniu na stronę. Zadania w formacie A3+ można szybko 
zrealizować dzięki dużej szybkości drukowania, dwóm przednim podajnikom na 250 
arkuszy w formacie A3 oraz tylnemu podajnikowi na 50 arkuszy w formacie A3. Drukuj 
tak, jak lubisz, korzystając z opcji druku mobilnego, łączności Ethernet oraz ekranu 
LCD o przekątnej 6,1 cm. 

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie
Ta szybka i wydajna drukarka drukuje z szybkością 25 stron na minutę2zarówno w 
czerni jak i w kolorze, a pierwszą stronę w zaledwie 5,5 sek.¹ 

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie
EcoTank to druk w formacie A3+ o dużych możliwościach
Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie
Model L11160 jest przeznaczony do drukowania w formatach do A3+. Ekran LCD o 
przekątnej 6,1 cm oraz klawiatura pozwala łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

Nieustanne oszczędzanie
Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc 
oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek 
EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą 
niedrogich butelek z atramentem.

Drukowanie w jakości biznesowej
Szybkoschnący atrament pigmentowy powoduje, że wydruki są pozbawione smug i nie 
rozmazują się przy zaznaczaniu za pomocą markerów. Dzięki temu niezawodnemu 
atramentowi można mieć pewność, że wydruki będą doskonałej jakości z wyraźnym 
tekstem i żywymi kolorami. Z jednego zestawu atramentów można wydrukować do 
7500 stron w czerni oraz 6000 arkuszy w kolorze3.

Drukuj niemal z każdego miejsca
EcoTank umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze 
Wi-Fi i Wi-Fi Direct przy użyciu aplikacji Epson iPrint4 można przesyłać dokumenty do 
wydrukowania wprost z urządzeń mobilnych.

KLUCZOWE CECHY

Ultraszybkie drukowanie
25 ppm w trybie czarno-białym i kolorowym2

Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
Oszczędny system stałego zasilania w 
atrament
Łatwy w użyciu pojemnik na atrament z 
przodu urządzenia
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem 
bez bałaganu dzięki butelkom z systemem 
„Key-lock”.
Druk mobilny i łączność
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne 
aplikacje do druku mobilnego4

Zaprojektowane z myślą o biznesie
Wydruk w formacie do A3+, dwa podajniki z 
przodu urządzenia na 250 arkuszy każdy, 
tylny podajnik na 50 arkuszy A3.



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropel 3,8 pl
Technologia tuszów DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania 4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Wydajność Home Office, Grupa robocza
Wielofunkcyjny Drukowanie

DRUKOWANIE
Number of colours 4 colour
Szybkość druku ISO/IEC 2473425 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szybkość drukowania 
dwustronnego ISO/IEC 24734

21 str. A4/min Monochromatyczny, 21 str. A4/min Colour

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 2
Formaty papieru A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 

cm), DL (koperta), Nr 10 (koperta)
Dwustronne Tak (A4/A3, zwykły papier)
Pojemność podajnika papieru 550 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 0,8 W (tryb uśpienia), 27 W (drukowanie), 7,1 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu 515 x 500 x 300 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 17 kg
Kompatybilne systemy 
operacyjne

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 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), 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

Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Usługi drukowania mobilnego i 
w chmurze

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

Colour Black

INNE FUNKCJE
Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150.000 pages

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CJ04402

Kod kreskowy 8715946682297

Kraj pochodzenia Indonezja

EcoTank L11160

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 
ml CMY)
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Skrócona instrukcja uruchomienia

INK BOTTLE COMPATIBILITY

112

112

112

112

INK BOTTLE YIELD DATA

W zestawie Liczba stron: 
4.500*

Liczba stron: 
2.800*

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.  Określono na podstawie normy ISO/IEC 17629, obrazującej
średni czas drukowania pierwszej strony (First-print-out
time, FPOT) w sekundach w teście kategorii biznesowej w
przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/testing
2.  Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 na podstawie
średniej ESAT uzyskanej w testach kategorii biznesowej przy
domyślnych ustawieniach druku jednostronnego.  Więcej
informacji na stronie www.epson.eu/testing
3.  Podane wydajności wyliczono za pomocą oryginalnej
metodologii firmy Epson na podstawie symulacji druku
wzorców testowych zgodnych z normą ISO/IEC 24712 oraz w
oparciu o pojemność wymiennych butelek z atramentem.
Podane wydajności NIE są oparte 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.
4.  Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej
informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect
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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


