
EcoTank L5190
FIŞĂ TEHNICĂ

Faceți cunoștință cu noua generație de imprimante Epson fără cartușe. 
Acest echipament 4-în-1 cu compartiment de alimentare automată 
(ADF) este compact, ușor de utilizat și beneficiază de mai multe soluții 
de conectivitate.

Scăpaţi de grijile legate de costurile de imprimare, cu ajutorul acestui echipament 
EcoTank 4-în-1 fără cartușe. Puteți să vă așteptați la un cost pe pagină minim, datorită 
cernelii suficiente pentru trei ani cu care este livrat echipamentul1, lucru care vă poate 
ajuta să economisiți până la 90%2 din costurile de imprimare. Această imprimantă A4 
cu jet de cerneală dispune de un compartiment pentru alimentarea automată (ADF) și 
de o gamă de opțiuni de conectivitate, inclusiv Wi-Fi, Wi-Fi Direct și Ethernet. 

Cost minim
Trei ani1 – atât puteți imprima fără să fie nevoie să cumpărați mai multă cerneală 
pentru L5190. Aceasta înseamnă că vă poate ajuta să economisiți până la 90% din 
costurile de imprimare2. Oferind un cost pe pagină minim, imprimă până la 8.100 de 
pagini alb-negru și 6.500 de pagini color cu cerneala cu care este livrată3. 

Imprimare fără cartușe
Cu echivalentul a 82 de cartușe de cerneală2, această imprimantă EcoTank vă permite 
să lucrați mai mult între reîncărcări. L5190 are un rezervor de cerneală de capacitate 
foarte mare pentru a elimina complet necesitatea cartușelor. Acest echipament 4-în-1 
beneficiază, de asemenea, de un compartiment pentru alimentarea automată și de fax. 

Descoperiți noua generație
Datorită poziționării rezervorului de cerneală în partea frontală a imprimantei, acest 
nou design este compact, oferă acces ușor pentru realimentare și o imagine clară 
asupra nivelurilor cernelii. Imprimanta este echipată cu un sistem de realimentare cu 
cerneală conceput pentru a minimiza riscul de scurgere și murdărire. Noile recipiente 
încorporează un mecanism care asigură umplerea rezervoarelor exclusiv cu cerneala 
corespunzătoare. 

Conectivitate flexibilă
Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, poate primi documente pentru imprimare de pe 
dispozitive inteligente, prin intermediul aplicației Epson iPrint4. Imprimanta dispune și 
de un port Ethernet.

Rezultate de calitate
Prin intermediul capului de printare Micro Piezo, EcoTank oferă o soluție de imprimare 
fiabilă. Garanția standard este de un an, în timp de garanțiile promoționale pot oferi 
mai mult5.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Cerneală pentru până la trei ani în cutia 
echipamentului1
Echivalentul a până la 82 de cartușe de 
cerneală furnizat standard2

Imprimare la cost minim
Imprimați până la 8.100 de pagini alb-negru 
și 6.500 de pagini color3
Sistem de realimentare cu cerneală de 
ultimă generație
Beneficiați de reumpleri fără bătăi de cap și 
lipsite de murdărie, prin intermediul 
recipientelor de cerneală îmbunătățite
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
Imprimare de pe dispozitive mobile
Echipament 4-în-1
Imprimare, copiere, scanare și tipărire foto 
fără margini



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare Epson Micro Piezo™)
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

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)

FAX
Număr aplelări rapide fax 
(max.)

100 nume şi numere

Memorie pagini până la 100 pagini (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcţii fax Trimitere fax de la PC, Reapelare automată, Agendă de adrese, Întârziere trimitere, Difuzare fax

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

18 cm
Duplex Manual
Alimentare automată cu 
documente

30 Pagini

Capacitate tavă hârtie 100 Coli Standard, 100 Coli maxim, 20 Coli fotografice
Prelucrare suporturi Imprimare fără chenar

GENERAL
Consum de energie 12 Waţi (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,7 Waţi (mod repaus), 4,3 Waţi Ready, 

0,2 Waţi (opriţi)
Dimensiuni produs 375 x 347 x 237 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 5 kg
Nivel sonor 6,5 B (A) cu hârtie fotografică lucioasă Epson Premium/mod fotografic cu RPM - 52 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 8, Windows 8.1, Windows Server 

2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 
R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows 
XP Professional x64 Edition SP2

Software încorporat Epson Easy Photo Print, Epson Easy Photo Scan
Securitate WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Servicii de imprimare Cloud şi 
mobilă

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

ALTE FUNCŢII
Display LCD Tip: Color, Diagonală: 3,7 cm

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service, 30.000 Pagini

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CG85403

Cod de bare 8715946652184

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 2 Bucăţi

EcoTank L5190

VOLUM DE LIVRAT

Cablu alimentare
Aparat principal
Software (CD)
Certificat de garanţie
4 recipiente individuale de cerneală de câte 
70 ml fiecare (negru, cyan, galben, 
magenta), plus 1 recipient suplimentar de 
cerneală neagră

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

103

103

103

INK BOTTLE YIELD DATA

Inclus 8.100 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 până la 3 ani în cutia echipamentului, la volume
de imprimare lunare de 225 de pagini pentru imprimantele
EcoTank pentru acasă și pentru birouri și de 40 de fotografii
pentru imprimantele foto EcoTank. Calculele se bazează pe cel
mai mic volum de imprimare cu recipientul de cerneală neagră
inclus, pentru imprimante pentru acasă și birou, și pe cel mai
mic volum de imprimare foto, cu recipientul inclus, pentru
modelele foto.
2.  Număr mediu de cartușe necesare/economii obținute pentru
imprimarea aceluiași număr de pagini cu recipientele de
cerneală incluse din gama EcoTank (cu excepția L805, L810,
L850, L7160, L7180), excluzând prețul echipamentelor
hardware. Comparație pentru media gamei EcoTank A4 față de
media celor mai bine vândute 10 modele din Europa Centrală și
de Est în perioada aprilie 2017 – martie 2018, conform
monitorizării IDC EMEA Hardcopy Tracker (date din trimestrul
1 2018) și IDC EMEA HCP Consumables Tracker (date din
semestrul 2 2017). Costurile de imprimare au fost calculate
la proporțiile cartușelor Standard și XL de pe piețele din
Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa,
conform monitorizării IDC pentru aceeași perioadă de
referință. Prețul mediu de vânzare a fost calculat prin
împărțirea veniturilor la unități. Volume de imprimare ale
cartușelor de cerneală așa cum au fost acestea comunicate pe
site-urile web ale producătorilor.
3.  Volumele de imprimare menționate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării modelelor
de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 24712. Volumele de
imprimare menționate NU se bazează pe standardul ISO/IEC 24711.
Volumele de imprimare menționate se bazează pe recipientele de
cerneală de schimb și pot varia în funcție de imaginile pe care
le imprimați, de tipul de hârtie pe care îl utilizați, de
frecvența printurilor și de condițiile de mediu, cum ar fi
temperatura. În timpul configurării inițiale a imprimantei, o
anumită cantitate de cerneală este utilizată pentru a umple
duzele capului de printare, prin urmare volumul de imprimare al
setului inclus inițial poate fi mai mic.
4.  Necesită o conexiune wireless la internet. Pentru mai multe
informații și pentru detalii despre limbile și dispozitivele
acceptate, vizitați www.epson.ro/connect
5.  Se aplică termeni și condiții. Pentru informații
suplimentare, vizitați www.epson.eu/extended-warranty
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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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