
EcoTank L6570
KARTA PRODUKTU

Ultraszybkie, wielofunkcyjne urządzenie EcoTank o wysokiej 
wydajności, zapewnia niski koszt wydruku strony, oraz wymaga 
minimalnej interwencji użytkownika, co oszczędza czas i pieniądze. 

Drukuj, skanuj, kopiuj i wysyłaj faksy za pomocą tego prostego w obsłudze urządzenia 
EcoTank, które zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku strony. Zadania można 
szybko wykonać dzięki dużej prędkości drukowania i skanowania, dwóm przednim 
podajnikom na 250 arkuszy, podajnikowi tylnemu na 50 arkuszy oraz automatycznemu 
podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy. Drukuj, tak jak lubisz, korzystając z opcji 
druku mobilnego, łączności Ethernet oraz ekranu dotykowego LCD o przekątnej 10,9 
cm.

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie
Zyskaj przewagę dzięki temu ultraszybkiemu i wydajnemu urządzeniu 
wielofunkcyjnemu, który jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 5,5 
sekundy1 i drukuje z prędkością do 25 stron na minutę w czerni i w kolorze2.Oprócz 
tego szybkie drukowanie dwustronne i automatyczny podajnik dokumentów pozwolą Ci 
przyspieszyć codzienne zadania. 

Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A4
Model L6570 jest przeznaczony do użytku biznesowego z możliwością drukowania, 
skanowania, kopiowania oraz faksowania. Wybór funkcji jest łatwy dzięki dotykowemu 
ekranowi LCD.

Nieustanne oszczędzanie
Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc 
oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek 
EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą 
niedrogich butelek z atramentem.

Koniec przestojów
Urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron zanim zaistnieje potrzeba 
uzupełnienia atramentu, dwa podajniki papieru A4 z przodu urządzenia na 250 arkuszy 
każdy oraz tylny podajnik o pojemności 50 arkuszy. 

Drukuj niemal z każdego miejsca
EcoTank umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze 
Wi-Fi i Wi-Fi Direct przy użyciu aplikacji Epson iPrint3 można przesyłać dokumenty do 
wydrukowania z urządzeń mobilnych. 

Niezawodność i łatwość użycia
Uzupełnianie dużych pojemników na atrament umieszczonych z przodu urządzenia 
jest proste dzięki zamykanym, prostym w obsłudze i niekapiącym butelkom z 
atramentem. Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słynie z 
szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres 
eksploatacji urządzenia.

KLUCZOWE CECHY

Ultraszybkie drukowanie i skanowanie
Do 25 stron na minutę w trybie 
monochromatycznym i kolorowym2

Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
Oszczędny system stałego zasilania w 
atrament
Łatwy w użyciu pojemnik na atrament z 
przodu urządzenia
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem 
bez bałaganu dzięki butelkom z systemem 
„Key-lock”.
Druk mobilny i łączność
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne 
aplikacje do druku mobilnego3

Zaprojektowane z myślą o biznesie
2 x podajnik A4 na 250 arkuszy z przodu, 
podajnik na 50 arkuszy z tyłu, automat. 
podajnik na 50 arkuszy dokumentów A4



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropel 3,8 pl
Technologia tuszów DURABrite™ ET
Rozdzielczość drukowania 4.800 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 2473425 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE
Szybkie wybieranie numerów 
faksu (maks)

200 numery i nazwy

Pamięć stron do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne 

wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 3
Formaty papieru A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 

C6 (koperta), C4 (koperta), Letter, Legal
Dwustronne Tak (A4, zwykły papier)
Automatyczny podajnik 
dokumentów

50 pages

Pojemność podajnika papieru 550 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny 
podajnik dokumentów do faksowania (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik 
dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły 
papier)

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 9,1 W 

Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu 425 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 17,8 kg
Kompatybilne systemy 
operacyjne

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 Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 
later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or 
later, Wersja Windows XP Professional x64

Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 150.000 pages

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CJ29402

Kod kreskowy 8715946676432

Kraj pochodzenia Filipiny

EcoTank L6570

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
Skrócona instrukcja uruchomienia
User guide
1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 
ml CMY)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

112

112

112

112

INK BOTTLE YIELD DATA

W zestawie Liczba stron: 
4.500*

Liczba stron: 
2.800*

Wymiana Liczba stron: 
7.500*

Liczba stron: 
6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1.  Określono na podstawie normy ISO/IEC 17629, obrazującej
średni czas drukowania pierwszej strony (First-print-out
time, FPOT) w sekundach w teście kategorii biznesowej w
przypadku druku jednostronnego w formacie A4. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/testing
2.  Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 na podstawie
średniej ESAT uzyskanej w testach kategorii biznesowej przy
domyślnych ustawieniach druku jednostronnego.  Więcej
informacji na stronie www.epson.eu/testing
3.  Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej
informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect
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Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce 
 
The Park Warsaw 
Ul. Krakowiaków 48 
02-255 Warszawa 
 

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


