FIŞĂ TEHNICĂ

L1455

Multifuncţional 4-în-1, cu sistem integrat de recipiente de cerneală
pentru imprimare faţă-verso, A4 şi A3, rapidă şi fiabilă, la un cost pe
pagină extrem de redus
Acest model 4-în-1 face posibilă imprimarea fără probleme, fiabilă şi la costuri extrem
de reduse. Rezervorul de cerneală de capacitate mare oferă un cost pe pagină extrem
de redus, iar reumplerile sunt mai rare. Conectivitatea Wi-Fi şi Ethernet oferă
flexibilitatea necesară pentru a crea o configuraţie care funcţionează în birou. De
asemenea, permite imprimarea A4 şi A3 faţă-verso, scanarea de calitate superioară şi
copierea de mare capacitate.
Spune adio cartuşelor de cerneală
Acest sistem integrat de recipiente de cerneală oferă o soluţie de imprimare A4 şi A3
economică. Reumplerea cu ajutorul recipientelor de cerneală individuale se face rapid
şi uşor, datorită tehnologiei de completare rapidă cu cerneală, recipientelor cu etichete
clare şi duzelor fără scurgeri.
Reduceţi costurile cu până la 90 %1
Economisind până la 90 %1 din costurile de imprimare, L1455 poate imprima până la
10.500 de pagini2 cu cele două seturi iniţiale de cerneluri originale.
Economisiţi resurse şi timp
Puteţi să înjumătăţiţi fără eforturi cantitatea de hârtie utilizată, datorită imprimării A3 şi
A4 faţă-verso. De asemenea, este rapidă, producând pagini A4 cu o viteză de 18 ppm3
. Caracteristica de copiere multiplă vă permite, de asemenea, să produceţi simultan
până la 99 de copii.
Măriţi productivitatea
Nu trebuie să staţi la birou; imprimarea de pe dispozitive smartphone şi tablete este
simplă, datorită conectivităţii Wi-Fi şi caracteristicii Epson Connect4. Puteţi, de
asemenea, să lucraţi mai inteligent, datorită compartimentului pentru alimentare
automată (ADF) de 30 pagini. Iar prin intermediul scanerului de 1.200 dpi, puteţi fi
siguri că veţi realiza scanări de calitate superioară de fiecare dată.
Rezultate de calitate de fiecare dată
Sistemul nostru de recipiente de cerneală a fost conceput special pentru a funcţiona
cu cernelurile noastre originale pentru a oferi o soluţie pentru birou pe care vă puteţi
baza. Aceasta oferă rezultate care se usucă rapid, nu prezintă pete şi au o calitate
constantă, datorită utilizării tehnologiei Epson Micro Piezo şi cernelii Epson originale
pe bază de apă şi de tip pigment pentru negru. De asemenea, este oferită cu o
garanţie de un an sau 80.000 pagini din partea producătorului, pentru un plus de
siguranţă.

CARACTERISTICI ESENŢIALE
Imprimare, scanare, copiere A3 la costuri
reduse
Economisiţi până la 90 %1 din costurile
imprimării faţă-verso zilnice
Cerneluri suplimentare incluse
Două seturi de cerneală standard livrate
iniţial
Siguranţă
Acoperită de garanţia Epson pentru 12 luni
sau 80.000 de pagini
Rezultate fiabile, de calitate superioară
Tehnologie Micro Piezo şi cerneală Epson
originală
Imprimare flexibilă şi mobilă
Conectivitate Wi-Fi şi Ethernet şi imprimare
simplă de pe dispozitive mobile

SPECIFICAŢII PRODUS

L1455

TEHNICĂ
Metodă de imprimare

Jet de cerneală la cerere (piezoelectric)

Mărime minimă a picăturilor

2,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile

Tehnologie cerneală

Pigment black and Dye colour Inks

Rezoluţie imprimare

4.800 x 2.400 DPI

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC

18 Pagini/min. Monocrom, 10 Pagini/min. Colour

24734
Viteză maximă de imprimare

32 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 20 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)

Culori

Negru, Cyan, Galben, Magenta

Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing.
SCANARE
Rezoluţie scaner

1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)

Tip scaner

Contact image sensor (CIS)

VOLUM DE LIVRAT
2 full sets of ink (Bk - 140ml, CMY - 70 ml)
Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Software (CD)
Certificat de garanţie

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE
CERNEALĂ
774

FAX
Număr aplelări rapide fax

664
200 nume şi numere

(max.)
Memorie pagini

Până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)

Funcţii fax

Trimitere fax de la PC, Reapelare automată, Agendă de adrese, Întârziere trimitere, Difuzare fax

664
664

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie

3

Formate hârtie

A3, A4, A5, A6, Letter, 10 x 15 cm, Legal, A3+, B5, C4 (Plic), C6 (plic), DL (plic), 9 x 13 cm

Duplex

Da

Alimentare automată cu

35 Pagini

INK BOTTLE YIELD DATA

documente
Capacitate tavă hârtie

250 Coli Standard, 250 Coli maxim, 20 Coli fotografice

Prelucrare suporturi

Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere faţă-verso (A4/A3, hârtie obişnuită),
Alimentare automată cu documente, Duplex automat

GENERAL
Consum de energie

20 Waţi (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 2 Waţi (mod repaus), 9,1 Waţi Ready, 0,5
Waţi (opriţi), ENERGY STAR® qualified

Dimensiuni produs

795 x 640 x 560 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)

Greutate

23,16 kg

Nivel sonor

5,8 B (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM - 44 dB (A) cu
hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM

Sisteme operative compatibile Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003 (32/64 biţi), Windows

Inclus

Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server
2012 R2, Windows XP x64
Software încorporat

Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, Instalare EpsonNet

Înlocuire

10.500
pagini*

10.500
pagini*

6.000 pagini* 6.500 pagini*

Servicii de imprimare Cloud şi Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Google Cloud Print
mobilă
ALTE FUNCŢII
Display LCD

Tip: Color, Diagonală: 10,9 cm

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield

ALTELE
Garanţie

12 Luni Retur în service, 80.000 Pagini
Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ
SKU

C11CF49401

Cod de bare

8715946616117

Ţară de origine

Indonezia

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

1. 1)Comparaţie cu cele mai bine vândute 10 imprimante şi
multifuncţionale laser monocrome A4 concurente, cu cele mai
bine vândute 10 imprimante şi multifuncţionale laser color şi
cu cele mai bine vândute 10 imprimante şi multifuncţionale cu
jet de cerneală concurente, conform IDC EMEA Hardcopy Tracker
(date din trimestrul 4 din 2015). Cost per pagină calculat
utilizând preţul mediu de vânzare din IDC EMEA Consumables
Tracker (date din semestrul 1 2015) şi volumele de imprimare
publicate de producători din decembrie 2015. Pentru
informaţii suplimentare, vizitaţi www.epson.ro/itssavings.
2. 2)Volumele de imprimare sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării modelelor
de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 24712, cu seturi de
cerneluri de schimb. Volumele de imprimare menţionate NU se
bazează pe standardul ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare
menţionate pot varia în funcţie de imaginile pe care le
imprimaţi, de tipul de hârtie pe care îl utilizaţi, de
frecvenţa imprimărilor şi de condiţiile de mediu, cum ar fi
temperatura. În timpul configurării iniţiale a imprimantei, o
anumită cantitate de cerneală este utilizată pentru a umple
duzele capului de printare, prin urmare volumul de imprimare al
setului inclus iniţial poate fi mai mic.
3. Media ESAT de la testul categoriei Office pentru
imprimare alb-negru simplex, determinată în conformitate cu
ISO/IEC24734
4. Necesită o conexiune wireless la Internet. Pentru mai multe
informaţii şi pentru detalii despre limbile şi dispozitivele
acceptate, vizitaţi www.epson.ro/connect

