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Εκτυπώστε εξαιρετικές φωτογραφίες μεγέθους έως A3+ με αυτόν τον 
ασύρματο πολυλειτουργικό εκτυπωτή 6 χρωμάτων για τους λάτρεις της 
δημιουργικότητας

Ξεδιπλώστε τη δημιουργικότητά σας με εκπληκτικές φωτογραφίες και έγγραφα A3+ με 
απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Εκτυπώστε, αντιγράψτε και σαρώστε εύκολα 
χρησιμοποιώντας την εντυπωσιακή έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ., τη διαχείριση μέσων 
με 5 τρόπους και το πρωτοποριακό σύστημα μελανιών 6 χρωμάτων. Χωρίς φύσιγγες 
για αντικατάσταση και με ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσης, είναι ο ιδανικός 
εκτυπωτής για κάθε δημιουργική σύγχρονη οικογένεια.

Σύστημα μελανιών 6 χρωμάτων
Τα μελάνια Epson Claria ET Premium παράγουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και 
μεγάλης διάρκειας ζωής, μεγέθους έως A3+, καθώς και εξαιρετικές ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες χάρη στο νέο γκρι μελάνι. Το μαύρο μελάνι pigment είναι ιδανικό για την 
εκτύπωση ευκρινούς κειμένου σε απλά χαρτιά.
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα
Αυτός ο οικονομικός εκτυπωτής σας επιτρέπει να εκτυπώσετε έως 2.300 φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας με ένα σετ φιαλιδίων μελανιού1. Τα φιαλίδια και τα δοχεία είναι 
σχεδιασμένα για εύκολη χρήση, δηλαδή χωρίς προβλήματα ή μουτζουρώματα κατά την 
αναπλήρωση.
Μοντέρνα ευελιξία
Με πλήρη δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, Wi-Fi Direct και Ethernet, μπορείτε να 
ενσωματώσετε εύκολα αυτόν τον εκτυπωτή στην υπάρχουσα οικιακή σας εγκατάσταση. 
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε από κάρτες SD και μονάδες USB flash μέσω της 
έγχρωμης οθόνης αφής 10,9 εκ. 
Συμβατότητα καλλιτεχνικών μέσων
Ο L8180 έχει μπροστινούς δίσκους χαρτιού φωτογραφικού μεγέθους και A4 και, επίσης, 
εκτυπώνει απευθείας σε κατάλληλα CD/DVD. Ο οπίσθιος δίσκος Α3+ δέχεται επίσης 
ειδικά μέσα, όπως χαρτιά χειροτεχνίας και κάρτες, ενώ η ευθεία τροφοδοσία χαρτιού 
A3+ επιτρέπει την εκτύπωση σε μέσα πάχους έως 1,3 χιλ. και μήκους 2 μ.!
Εφαρμογή Epson Smart Panel
Αυτή η φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή σας επιτρέπει να ελέγχετε πλήρως τον 
εκτυπωτή σας από την έξυπνη συσκευή σας2. Εκτυπώστε φωτογραφίες, αντιγράψτε 
έγγραφα, ρυθμίστε και αντιμετωπίστε τα προβλήματα του εκτυπωτή σας και αφήστε τη 
δημιουργικότητά σας να εκφραστεί με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτύπων.
Τεχνολογία χωρίς θερμότητα
Σχεδιασμένος με τεχνολογία χωρίς θερμότητα Micro Piezo, προσφέρει σταθερή 
εκτύπωση υψηλής ταχύτητας, με σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ώστε να 
εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μελάνι Epson Claria ET Premium 6 
χρωμάτων
Εκτύπωση έγχρωμων εικόνων χωρίς 
περιθώρια A3+ και εντυπωσιακών 
ασπρόμαυρων φωτογραφιών.
Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης
Εκτυπώνει έως 2.300 φωτογραφίες υψηλής 
ποιότητας με ένα σετ φιαλιδίων μελανιού1.
Μοντέρνα δυνατότητα διασύνδεσης
Δυνατότητα Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και 
Apple AirPrint.
Για εργασία και παιχνίδι
Δίσκοι χαρτιού A4, φωτογραφικού μεγέθους 
και δύο οπίσθιες τροφοδοσίες A3+ για μέσα 
μεγαλύτερου πάχους.
Εκτύπωση διπλής όψης έως A4
Εκτύπωση ευκρινούς κειμένου σε έγγραφα 
A3+ και Α4 με το μαύρο μελάνι pigment.



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method 6-colour inkjet printer
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Pigment black and Dye colour Inks
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Number of colours 6 colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

16 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 12 Σελίδες / λεπτό Colour, 25 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo

Χρώματα Black [Pigment], Photo Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye]
Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 4.800 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

3

Τύποι χαρτιού A3+, A3 (29,7x42,0 cm), 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 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 
18 cm, 100 x 148 mm, B4 (25,7x36,4 cm), Νομικά ζητήματα, Executive

Διπλής όψης Ναι (A4, απλό χαρτί)
Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, 

left, right, bottom.)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 100 Φύλλα Βασικό, 20 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Borderless print, Εκτύπωση CD και DVD, 

Διαδρομή χαρτιού Fine Art, Rear specialty media feed, Thick Media Support

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 17 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 7,5 Watt Ready, 0,3 

Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,16 kWh/week
Διαστάσεις 523 x 379 x 169 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 11,1 kg
Επίπεδο θορύβου 5 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / 

Photo RPM Modus - 37 dB (A) κατά ISO 9226
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 Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 
later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Περιεχόμενο λογισμικό Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Mobile and Cloud printing 
services

Apple AirPrint, Mopria

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
Κάρτες μνήμης SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC*, Mini SDXC* (* 

Adaptor required, not supplied in box)

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 50.000 Σελίδες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CJ21402

Γραμμωτός κωδικός 8715946676388

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

EcoTank L8180

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο AC
Driver and Utilities (CD)
Ink set
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Έγγραφα εγγύησης

INK BOTTLE COMPATIBILITY

115
115
115
115
115
115

INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται 1.800 
photos*

1.800 
photos*

Αντικατάσταση 2.300 
photos*

2.300 
photos*

*  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.  Οι αποδόσεις των φιαλιδίων μελανιού εκτύπωσης
φωτογραφιών που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 29103 με τη μεθοδολογία εκτύπωσης
φωτογραφιών σε format 10x15 εκ. της Epson και ΟΧΙ με βάση
το ISO/IEC 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται
να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το
είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των
εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η
θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή,
χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την
πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η
απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι
μικρότερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.epson.eu/pageyield
2.  Για τις δυνατότητες Epson Smart Panel και Epson
Creative Print απαιτείται ασύρματη σύνδεση και οι εφαρμογές
εκτύπωσης Epson. Το Epson Email Print, το Epson Scan-to
Cloud και το Epson Remote Print Driver απαιτούν σύνδεση στο
Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε
τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.epson.gr/connect

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


