
EcoTank ITS L3070
FIŞĂ TEHNICĂ

Imprimare fără cartuşe

Vă prezentăm o soluţie economică şi fără bătăi de cap pentru a imprima acasă: 
multifuncţionalul 3-în-1 Epson EcoTank ITS fără cartuşe. Oferind un cost pe pagină 
extrem de redus, este livrat cu cerneală pentru doi ani în cutia echipamentului1 şi poate 
reduce costurile de imprimare cu până la 90%2. Acest compact multifuncţional cu jet de 
cerneală 3-în-1 este echipat cu un ecran LCD de 3,7 cm şi oferă funcţii de imprimare, 
copiere şi scanare.

Cost minim
Ştiaţi că multifuncţionalul Epson EcoTank ITS poate reduce costurile de imprimare cu 
până la 90%2? Acesta este livrat cu recipiente de cerneală de mare capacitate, care 
pot imprima până la 13.000 de pagini alb-negru şi 6.500 de pagini color3. Aceasta 
înseamnă că veţi beneficia de un cost pe pagină extrem de redus. 

Imprimare fără cartuşe
Epuizarea cernelii poate genera frustrări. Chiar dacă aveţi cartuşe de schimb, durează 
să le înlocuiţi. Dacă sunteţi ocupat şi depindeţi de imprimanta dvs., există o soluţie 
uşoară. Epson EcoTank ITS are un sistem integrat de rezervoare de cerneală de 
capacitate foarte mare, care elimină complet necesitatea cartuşelor şi este livrat cu 
cerneală pentru doi ani în cutia echipamentului1.

Dimensiuni compacte şi uşurinţă de utilizare
Suntem de părere că imprimarea trebuie să fie simplă şi fără bătăi de cap. De aceea 
sistemul nostru de rezervoare de cerneală este complet integrat şi simplu de 
configurat. De asemenea, este compact, putând fi integrat cu uşurinţă în locuinţă.

Imprimare mobilă
Fiind echipat cu Wi-Fi şi Wi-Fi Direct, modelul L3070 poate imprima documente de pe 
dispozitive smartphone şi tablete folosind aplicaţia Epson iPrint4 . Poate primi fişiere de 
aproape oriunde din lume prin intermediul Epson Email Print4.

Siguranţă
Multifuncţionalul EcoTank ITS a fost conceput special pentru a oferi o soluţie de 
imprimare pe termen lung. Acesta produce rezultate constante şi fiabile, datorită 
capului de printare permanent avansat Micro Piezo şi cernelii Epson originale. 
Beneficiază de garanţie standard de un an şi de până la trei de garanţie promoţională5.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Cerneală pentru doi ani în cutia 
echipamentului1
Imprimaţi până la 13.000 de pagini alb-
negru şi 6.500 de pagini color3
Imprimare la cost minim
Economisiţi până la 90 % din costurile de 
imprimare2

Fără cartuşe de cerneală
Sistem integrat de rezervoare de cerneală 
cu reumplere uşoară
Wi-Fi, Wi-Fi Direct şi aplicaţii
Imprimare de pe dispozitive mobile
3-în-1
Imprimare, copiere, scanare şi fotografii fără 
margini



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală la cerere (piezoelectric)
Mărime minimă a picăturilor 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Dye Ink
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI
Configuraţie duze 180 Duze negru, 59 Duze per culoare
Randament Post individual, Grup de lucru
Multifuncţional Imprimare, Scanare, Copiere

PRESIUNE
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

10 Pagini/min. Monocrom, 5 Pagini/min. Colour

Viteză maximă de imprimare 33 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 15 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 69 Secunde per 
fotografie de 10 x 15 cm (Hârtie fotografică lucioasă Epson premium)

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)

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie 1
Formate hârtie A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (plic), No. 10 (plic), C6 (plic), Letter, 

Personalizat, Legal
Duplex Manual
Capacitate tavă hârtie 100 Coli Standard, 20 Coli fotografice
Prelucrare suporturi Imprimare fără chenar

GENERAL
Consum de energie 13 Waţi (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,5 Waţi (mod repaus), 5 Waţi Ready, 0,3 

Waţi (opriţi), ENERGY STAR® qualified
Dimensiuni produs 445 x 304 x 169 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 5 kg
Nivel sonor 5 B (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM - 36 dB (A) cu hârtie 

fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM
Sisteme operative compatibile 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 

10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP 
Professional x64 Edition

Software încorporat Epson Scan
Securitate WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Servicii de imprimare Cloud şi 
mobilă

Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print

ALTE FUNCŢII
Display LCD Tip: Color, Panou tactil, Diagonală: 3,7 cm
Cartele de memorie SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, Mini SDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Necesită 

adaptor, nu este inclus în cutie)

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service, 30.000 Pagini

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CF47403

Cod de bare 8715946643892

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 28 Bucăţi (4 x 7)

EcoTank ITS L3070

VOLUM DE LIVRAT

4 recipiente individuale de cerneală de câte 
70 ml fiecare (negru, cyan, galben, 
magenta), plus 2 sticle suplimentare de 
cerneală neagră
Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Software (CD)
Certificat de garanţie

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Inclus 13.000 pagini* 6.500 pagini*

Înlocuire 4.500 pagini* 7.500 pagini*

* 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

1.  Cerneală pentru doi ani  în cutia echipamentului, la
volume de imprimare lunare de 290 de pagini pentru
imprimantele EcoTank ITS pentru acasă şi pentru birouri şi
de 60 de printuri foto (10 cm x 15 cm) pentru imprimantele
foto EcoTank ITS. Calculele pentru imprimantele EcoTank ITS
pentru acasă şi pentru birou se bazează pe cernelurile
incluse cu cea mai mică capacitate pentru următoarele
imprimante: L310, L382, L386, L486, L565, L605, L655, M100,
M105, M200, L1300, L1455, L3050, L3060, L3070 (excepţie face
L120).
2.  Calculul comparativ pentru cartuşele de cerneală se
bazează pe cel mai mic volum pentru cartuşe utilizat în cele
mai bune 20 de imprimante cu jet de cerneală A4 concurente,
conform IDC EMEA Hardcopy Tracker (date din trimestrul 4
2016) în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016. Calculul s
a bazat pe volumul cartuşelor standard ale concurenţilor
împărţit la volumul mediu inclus al imprimantelor Epson
EcoTank ITS.
3.  Volumele de imprimare menţionate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării
modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 24712.
Volumele de imprimare menţionate NU se bazează pe standardul
ISO/IEC 24711. Volumele de imprimare menţionate se bazează pe
recipientele de cerneală de schimb şi pot varia în funcţie de
imaginile pe care le imprimaţi, de tipul de hârtie pe care îl
utilizaţi, de frecvenţa printurilor 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.
4.  Necesită o conexiune wireless la internet. Pentru mai multe
informaţii şi pentru detalii despre limbile şi dispozitivele
acceptate, vizitaţi www.epson.ro/connect
5.  Se aplică termeni şi condiţii. Pentru informaţii
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/extended-warranty

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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