
EcoTank ITS L6190
KARTA PRODUKTU

To urządzenie nowej generacji 4 w 1 zawiera szereg opcji łączności, 
ma funkcję druku dwustronnego i ekran LCD o przekątnej 6,1 cm oraz 
podajnik na 250 arkuszy.

Zmniejsz swoje koszty druku dzięki urządzeniu 4 w 1 EcoTank ITS firmy Epson bez 
kartridży. Dzięki zawartemu w zestawie zapasowi atramentu na trzy lata2 ta drukarka 
atramentowa zapewnia wyjątkowo niski koszt drukowania w przeliczeniu na stronę. 
Pozwala na drukowanie do 14 000 stron w trybie monochromatycznym i 11 200 stron 
w trybie kolorowym3. Urządzenie ma szereg funkcji, włącznie z obsługą Wi-Fi i 
drukowaniem dwustronnym. Ma również podajnik przedni mieszczący 250 arkuszy, 
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 30 arkuszy i zapewnia szybkość druku 
15 str./min4.

Wyjątkowo niskie koszty
Drukarka EcoTank ITS może obniżyć koszty druku średnio aż o 90%1 dzięki swojej 
nowatorskiej konstrukcji. Wyposażona jest w pojemny system zasilania w atrament, 
dzięki czemu całkowicie eliminuje konieczność używania kartridży. Dodatkowo w 
zestawie znajduje się zapas atramentu nawet na trzy lata2. Ekonomiczne butelki z 
atramentem do uzupełniania można kupić osobno.
Drukuj tysiące stron
Zyskaj więcej odbitek między uzupełnieniami atramentu. Przy użyciu butelek z 
atramentem dołączonych do urządzenia można wydrukować nawet 14 000 stron w 
trybie monochromatycznym i 11 200 stron w kolorowym3.
Odkryj rozwiązania nowej generacji
Dzięki pojemnikowi umieszczonemu z przodu urządzenia drukarka EcoTank ITS jest 
bardziej kompaktowa i łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek wcześniej. 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.
Funkcje drukowania w jakości biznesowej
Zapewnia ostry i wyraźny tekst dzięki wbudowanej głowicy drukującej PrecisionCore i 
oryginalnemu czarnemu tuszowi pigmentowemu firmy Epson. Zaprojektowane z myślą 
o firmach urządzenie umożliwia drukowanie dwustronne i szybkość druku 15 str./min4
oraz ma podajnik papieru mieszczący 250 arkuszy i automatyczny podajnik 
dokumentów na 30 arkuszy (ADF). Drukarki objęte są standardową roczną gwarancją, 
którą można promocyjnie wydłużyć nawet do trzech lat5. 
Drukowanie bez komputera
Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct można przesyłać dokumenty do wydrukowania z 
urządzeń inteligentnych, używając aplikacji Epson iPrint6. Może też drukować pliki 
niemalże z każdego miejsca na świecie dzięki funkcji Epson Email Print6.

KLUCZOWE CECHY

Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
Zmniejsz koszty druku nawet o 90%1

Atrament nawet na trzy lata2
Drukowanie do 14 000 stron w trybie 
monochromatycznym i 11 200 stron w trybie 
kolorowym3

System nowej generacji do napełniania 
pojemników z atramentem
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem 
bez bałaganu dzięki ulepszonym butelkom
Funkcje mobilnego drukowania i 
łączności
Możliwość korzystania z technologii Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje 
do drukowania mobilnego6

Zaprojektowane z myślą o biznesie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
na 30 arkuszy, funkcja druku dwustronnego 
oraz 250-arkuszowy przedni podajnik 
papieru



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropel 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Pigment black and Dye colour Inks
Rozdzielczość drukowania 4.800 x 1.200 DPI
Konfiguracja dysz 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 2473415 Str./min. Monochromatyczny, 8 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) 

na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE
Szybkie wybieranie numerów 
faksu (maks)

60 numery i nazwy

Pamięć stron Do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, 

Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 

15 cm, 16:9, Legal
Dwustronne Tak
Automatyczny podajnik 
dokumentów

30 Strony

Pojemność podajnika papieru 150 Arkusze W standardzie, 150 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny, Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W 

Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified
Wymiary produktu 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 7,3 kg
Kompatybilne systemy 
operacyjne

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, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 
bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, 
Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, 
Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Załączone oprogramowanie Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup
Usługi drukowania mobilnego i 
w chmurze

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

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

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 Strony

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CG19402

Kod kreskowy 8715946643939

Kraj pochodzenia Filipiny

EcoTank ITS L6190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Oprogramowanie (CD)
Karta gwarancyjna
2 pełne zestawy atramentów (Bk – 127 ml, 
CMY – 70 ml)

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

W zestawie Liczba stron: 
14.000*

Liczba stron: 
11.200*

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.  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.
2.  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.
3.  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.
4.  Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą
średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla druku
jednostronnego.  Więcej informacji na stronie
www.epson.eu/testing.
5.  Obowiązują określone warunki i postanowienia. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
www.epson.pl/gwarancjanadrukarki
6.  6.Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem.
Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect.

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: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


