
EcoTank L8160
DÁTOVÝ LIST

S touto 6-farebnou bezdrôtovou multifunkčnou tlačiarňou pre 
kreatívnych nadšencov môžete tlačiť vynikajúce fotografie až do 
veľkosti A4

Popustite uzdu kreativite pomocou ohromujúcich fotografií a dokumentov vo formáte 
A4 s neuveriteľne nízkymi nákladmi na stranu. Jednoducho tlačte, kopírujte a skenujte 
vďaka pôsobivému 10,9 cm farebnému dotykovému displeju, manipulácii s predlohami 
v 5 smeroch a inovatívnemu systému 6-farebného atramentu. Vďaka flexibilným 
možnostiam pripojenia a tomu, že nie je potrebné vymieňať atramentové kazety, je to 
dokonalá tlačiareň pre modernú umeleckú rodinu.

Systém 6-farebného atramentu
Atramenty Epson Claria ET Premium vytvárajú vysokokvalitné fotografie s dlhou 
životnosťou až do veľkosti A4, ako aj vynikajúce čiernobiele fotografie vďaka novému 
sivému atramentu. Čierny pigmentový atrament je ideálny na tlač ostrého textu na 
obyčajný papier.
Šetrite peniaze a čas
Táto úsporná tlačiareň umožňuje vytlačiť až 2 300 vysokokvalitných fotografií pomocou 
jednej súpravy atramentových náplní1. Fľaše a nádržky sú navrhnuté tak, aby sa dali 
ľahko používať, čo znamená, že keď príde čas na doplnenie, vyhnete sa problémom a 
neporiadku.
Moderná flexibilita
Vďaka úplnej pripojiteľnosti prostredníctvom Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Ethernetu môžete 
túto tlačiareň jednoducho integrovať do existujúceho domáceho prostredia. Môžete tiež 
tlačiť z kariet SD a USB kľúčov pomocou 10,9 cm farebného dotykového displeja.
Kompatibilita s umeleckými predlohami
Tlačiareň L8160 má predné zásobníky papiera formátu A4 a tlačí aj priamo na vhodné 
disky CD/DVD. Zadný zásobník je kompatibilný so špeciálnymi predlohami, ako sú 
remeselné papiere a karty, zatiaľ čo priame podávanie papiera formátu A4 znamená, 
že môžete tlačiť na predlohy až do hrúbky 1,3 mm a dĺžky 2 m!
Aplikácia Epson Smart Panel
Táto používateľsky ústretová aplikácia vám umožňuje úplne ovládať tlačiareň z 
inteligentného zariadenia2. Tlačte fotografie, kopírujte dokumenty, nastavujte tlačiareň, 
riešte prípadné problémy s ňou a popustite uzdu kreativite pomocou širokej škály 
umeleckých šablón.
Technológia Heat-Free
Je vyvinutá s využitím technológie Micro Piezo Heat-free a umožňuje vám súvislú 
vysokorýchlostnú tlač s výrazne zníženou spotrebou energie, takže ušetríte čas a 
peniaze.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

6-farebný atrament Epson Claria ET 
Premium
Tlačte farebné obrázky bez okrajov formátu 
A4 a ohromujúce čiernobiele fotografie
Mimoriadne hospodárna tlač
Vďaka jednej súprave atramentových náplní 
vytlačíte až 2 300 vysokokvalitných fotografií
1

Mobilná pripojiteľnosť
Podporuje funkcie Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 
Ethernet a Apple AirPrint
Na prácu aj zábavu
Zásobníky papiera formátu A4 a fotografické 
zásobníky, plus dva zadné podávače pre 
hrubšie predlohy
Obojstranná tlač
Tlač ostrého textu na dokumenty formátu A4 
pomocou pigmentového čierneho atramentu



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače Šesťfarebná atramentová tlačiareň
Minimálna veľkosť kvapôčky 1,9 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia Pigment black and Dye colour Inks
Rozlíšenie tlače 5.760 x 1.440 DPI

TLAČ
Number of colours 6 colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 
24734

16 Str./min. Čiernobiela, 12 Str./min. Colour, 25 Sekundy na fotografiu 10 x 15 cm

Najvyššia rýchlosť tlače 32 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 32 Str./min. Colour (obyčajný papier), 15 Sekundy na 
fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)

Farby Čierna [Pigment], Fotografická čierna [Dye], Azúrová [Dye], Žltá [Dye], Purpurová [Dye], Grey [Dye]
Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing. 

SKENOVANIE
Rozlíšenie skenovania 1.200 DPI x 4.800 DPI (horizontálne x vertikálne)
Typ skenera Kontaktný snímač obrazu (CIS)

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM
Počet priehradiek na papier 3
Formáty papiera A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, 
Užívateľsky definované

Obojstranná tlač Áno (A4, obyčajný papier)
Okraj tlače 0 mm zhora, 0 mm vpravo, 0 mm zospodu, 0 mm vľavo (Tam, kde je definovaný okraj. Inak 3 mm 

hore, vľavo, vpravo a dole.)
Kapacita priehradky na papier 100 Listy Štandardná, 20 Listy fotografického papiera
Spracovanie médií Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač bez okrajov, Potlač diskov CD/DVD, Fine 

Art Paper Path, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support

VŠEOBECNE
Spotreba energie 17 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,8 Watt (úsporný režim), 7,5 

Watt Pripravený, 0,3 Watt (vypnutie), TEC 0,16 kWh/week
Rozmery produktu 403 x 369 x 162 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 8,4 kg
Hladina akustického tlaku 5 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim 

Photo RPM - 37 dB (A) podľa ISO 9226
Kompatibilné operačné systémyMac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-

bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional 
x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Priložený softvér Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Mobilná tlač a tlač pre službu 
cloud

Apple AirPrint, Mopria

ĎALŠIE FUNKCIE
LCD displej Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
Pamäťové karty SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, Mini SDXC*, MiniSDHC* (* S 

adaptérom, nie je súčasťou dodávky)

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, 50.000 Strany

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CJ20402

Čiarový kód 8715946676340

Krajina pôvodu Indonézia

EcoTank L8160

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Záručný list
Driver and Utilities (CD)
Napájací kábel
Ink set
Stručná príručka

INK BOTTLE COMPATIBILITY

115
115
115
115
115
115

INK BOTTLE YIELD DATA

Pribalené 1.800 
fotografií*

1.800 
fotografií*

Výmena 2.300 
fotografií*

2.300 
fotografií*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 
24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná 
výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových 
materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na 
webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1.  Uvedené výťažnosti fľaše s atramentom sú extrapolované
na základe normy ISO/IEC 29103 podľa metodiky spoločnosti
Epson pri tlači fotografií formátu 10 x 15 cm a NIE SÚ
založené na norme ISO/IEC 29102. Uvedená výťažnosť sa môže
líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, typu použitého
papiera, frekvencie tlače a podmienok prevádzkového
prostredia, napríklad teploty. Pri úvodnom nastavení
tlačiarne sa isté množstvo atramentu použije na naplnenie
tlačovej hlavy, preto môže byť výťažnosť dodávanej súpravy
atramentu na prvé použitie nižšia. Ďalšie informácie nájdete
na stránke www.epson.eu/pageyield
2.  Tlač prostredníctvom funkcií Epson Smart Panel a Epson
Creative Print vyžaduje bezdrôtové pripojenie a tlačové
aplikácie Epson. Funkcie Epson Email Print, Epson Remote
Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadujú pripojenie na
internet. Ďalšie informácie a zoznam podporovaných jazykov a
zariadení získate na webovej lokalite www.epson.sk/connect
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Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 
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