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Αυτό το γρήγορο, πολυλειτουργικό EcoTank υψηλής χωρητικότητας 
προσφέρει χαμηλό κόστος ανά σελίδα με ελάχιστη συντήρηση για να 
εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα. 

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ με αυτόν τον εύχρηστο εκτυπωτή 
EcoTank, ο οποίος προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Όλες οι εργασίες 
μπορούν να ολοκληρωθούν γρήγορα χάρη στις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης και 
σάρωσης, στις δύο μπροστινές κασέτες 250 φύλλων, την πίσω τροφοδοσία 50 φύλλων 
και το ADF 50 φύλλων. Εκτυπώστε όπως θέλετε με εκτύπωση μέσω φορητών 
συσκευών, Ethernet και το πάνελ αφής LCD 10,9 εκ.

Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο
Εξασφαλίστε το πλεονέκτημα με αυτόν τον γρήγορο και αποτελεσματικό εκτυπωτή που 
παρέχει την πρώτη σελίδα σε μόλις 5 ½ δευτερόλεπτα1 και ταχύτητες εκτύπωσης έως 
25 σελ./ανά λεπτό2. Σε συνδυασμό με τη γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης και τον 
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων υψηλής ταχύτητας, θα μπορείτε να επιταχύνετε τις 
καθημερινές εργασίες. 
Πλούσιο σε χαρακτηριστικά EcoTank A4
Το L6550 έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις και προσφέρει δυνατότητες εκτύπωσης, 
σάρωσης, αντιγραφής και φαξ. Η επιλογή των λειτουργιών γίνεται εύκολα με την οθόνη 
αφής LCD.
Συνεχίστε την εξοικονόμηση
Εξοικονομήστε κάθε φορά που εκτυπώνετε με αυτό το EcoTank, που προσφέρει 
απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές, ο EcoTank 
διαθέτει μεγάλα δοχεία μελανιού που μπορείτε να γεμίσετε με χαμηλού κόστους 
φιαλίδια μελανιού.
Τέλος στις διακοπές
Ελαχιστοποιώντας τα ξαναγεμίσματα, αυτό το EcoTank μπορεί να εκτυπώσει χιλιάδες 
σελίδες πριν χρειαστεί περισσότερο μελάνι, ενώ οι δύο δίσκοι χαρτιού 250 φύλλων 
μπροστινής φόρτωσης και η γενναιόδωρη οπίσθια τροφοδοσία 50 φύλλων 
προσφέρουν χωρητικότητα 550 φύλλων. 
Εκτυπώστε σχεδόν από παντού
Εκτυπώστε εύκολα από κινητά, tablet και φορητούς υπολογιστές μέσω EcoTank. Μέσω 
Wi-Fi και Wi-Fi Direct, μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες 
συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint3. 
Εύκολη χρήση και αξιοπιστία
Το μεγάλο μπροστινό δοχείο μελανιού γεμίζει εύκολα με τα φιαλίδια μελανιού που 
σφραγίζουν ξανά, είναι εύχρηστα και δεν στάζουν. Αυτός ο εκτυπωσής χρησιμοποιεί 
την κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore χωρίς θερμότητα που είναι γνωστή για την 
ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της και διαρκεί όσο και ο 
εκτυπωτής.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης 
και σάρωσης
Έως 25 σελ./λεπτό2

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης 
ανά σελίδα
Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού
Απολαύστε αναπληρώσεις χωρίς 
προβλήματα με τα βελτιωμένα φιαλίδια 
μελανιού
Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και 
συνδεσιμότητα
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν 
εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών 
συσκευών3

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις
2 μπροστινοί δίσκοι 250 φύλλων Α4, πίσω 
τροφοδοσία 50 φύλλων, ADF 50 φύλλων Α4



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3,8 pl
Τεχνολογία μελανιού DURABrite™ ET
Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 2.400 DPI

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 12 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 32 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 22 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Χρώματα Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ
Fax speed dials (max) 200 names and numbers
Page memory Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Βιβλίο 

διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling Reception

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

3

Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 
Αρ. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), C4 (Φάκελος), Letter, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης Ναι (A4, απλό χαρτί)
Αυτόματη τροφοδοσία 
εγγράφων

50 Σελίδες

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 550 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Φαξ διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Σάρωση 

διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί)

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 8,3 Watt Ready, 0,2 

Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,13 kWh/week
Διαστάσεις 425 x 500 x 350 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 17,5 kg
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

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 (32/64 bit), 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, Έκδοση 
Windows XP Professional x64

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Mobile and Cloud printing 
services

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

Colour Black

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 150.000 Σελίδες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CJ30402

Γραμμωτός κωδικός 8715946676463

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EcoTank L6550

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Κύρια συσκευή
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
User guide
1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml 
CMY)

INK BOTTLE COMPATIBILITY
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INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται 4.500 
σελίδες*

2.800 
σελίδες*

Αντικατάσταση 7.500 
σελίδες*

6.000 
σελίδες*

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

1.  Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης FPOT (δευτ.) του
Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής όψης A4. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing
2.  Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου
Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής όψης.  Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/testing.
3.  Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


