
 

 

עוברים 
להדפסה ללא 

מחסניות דיו

זה EcoTankזה אקו-לוגיזה אקו-נומי

 במכירת מדפסות 
 עם מיכלי דיו במזרח 
התיכון ובאפריקה1

 מדפסות עם 
מיכלי הדיו נמכרו 

ברחבי העולם2

50 מיליוןמס' 1

EcoTank מגוון מדפסות

 

www.epson.co.il/ecotank



?EcoTank מדוע לבחור במדפסת

עלויות הדפסה אולטרה נמוכות

מדפסות EcoTank מספקות עלות 
מנצחת לדף ונמוכה בשיעור של עד 

90% בהשוואה למדפסות מתחרות 5.

קלות ונוחות לשימוש
מערכת המילוי החדשה מצמצמת את 

אפשרות נזילת הדיו באמצעות בקבוקים 
משופרים הכוללים עיצוב נעילה מיוחד 
המבטיח שהמיכל הנכון ממולא בצבע 

המתאים.

עבודה בראש שקט

מדפסות EcoTank מספקות את 
 Epson האיכות, המהירות והאמינות של
ומעניקות שלוות נפש המגובה באחריות 

לשנה מינימום, ואפשרות להרחבת 
אחריות לתקופה של עד 3 שנים 

 במסגרת מבצע:
www.epson.co.il/printerwarranty

Epson Ecotank -העתיד טמון ב
הסוף לאתגרי הדפסה עם הדיו הכלול 

באריזה שמספיק להדפסת עד 14,000 
דפים 3. 

ערכה 1 של בקבוקי 
דיו שווה

מחסניות דיו 4
79

מעלויות ההדפסה 5
90%

חיסכון בשיעור של עד

 עם הדיו הכלול באריזה 
בהשוואה למחסנית דיו 4

 ILS  4,300
חיסכון בשיעור של עד

מדפסות בטכנולוגיית הדיו 
שנמכרות במזרח התיכון 

1 Epson ובאפריקה הן של

10 
מתוך

 7
לדף בצבע 6

2 אגורות
פחות מ- 



Epson של EcoTank סדרת מדפסות

בחירת הדגם המתאים לצרכים שלך.

עד 

 14,000
דפים3

עד 

 1,900
תמונות בגודל 

310x15

עד 

 14,000
דפים3

מדפסות משרדיות ועסקיות

מדפסות ביתיות

מדפסות פוטו

10 
מתוך

 7



סדרה 664

+
סדרה 103

סדרה 103
+

EcoTank L3110, L3111, L3116
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל 

מסוג 3 ב- 1
עיצוב קומפקטי חדש

 דגם L3111 כולל עיצוב ייחודי של 
לוח כחול

L3116 - מדפסת בצבע לבן

EcoTank L120
מדפסת צבע במחיר הנוח ביותר 

 A4 בגודל

EcoTank L1110
A4 מדפסת צבע מהירה בגודל

עיצוב קומפקטי חדש

למשקי בית עסוקים



+
סדרה 103

+
סדרה 101

+
סדרה 101

+
סדרה 103

.Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Direct -ו Wi-Fi

EcoTank L3150, L3156
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל 
Wi-Fi Direct מסוג 3 ב- 1 עם

עיצוב קומפקטי חדש
L3156 - מדפסת בצבע לבן

EcoTank L4160
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל 
 Wi-Fi Direct מסוג 3 ב- 1 עם 

LCD וצג
עיצוב קומפקטי חדש

דיו פיגמנטי שחור להדפסת מסמכים 
איכותיים

EcoTank L4150, L4156
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל 
Wi-Fi Direct מסוג 3 ב- 1 עם

עיצוב קומפקטי חדש
 דיו פיגמנטי שחור להדפסת 

מסמכים איכותיים
L4156 - מדפסת בצבע לבן

EcoTank L3160
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל 
 Wi-Fi Direct מסוג 3 ב- 1 עם 

LCD וצג



/L120L1110L3110 / L3111מגוון מדפסות ביתיות
L3116 L3150 / L3156L3160L4150/ L4156L4160

PrinterPrinter3-in-13-in-13-in-13-in-13-in-1פונקציונליות
•–––––דו-צדדית

A4A4A4A4A4A4A4פורמט נייר
333333333333–מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

151515151515–מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
8.51010101010.510.5מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

4.5555555מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7
••••••–פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים )10x15 ס"מ(

)dpi( )12001200120012001200––רזולוציית סורק )אופטית

Colour––––צג LCD )ס"מ(
(3.7cm)–Colour

(3.7cm)
•––––––קורא כרטיסים

100 50100100100100100קיבולת מגש נייר )דפים(

 ,USBUSBUSB Wi-Fiקישוריות
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

8Epson Connect–––••••
series103 series103 series103 series103 series101 series101 series 664תאימות בקבוק דיו

2,0008,1008,1008,1008,10014,00014,000תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3

3,5006,5006,5006,5006,5005,2005,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

 תפוקת בקבוק דיו חליפי 
4,5004,5004,5004,5004,5007,5007,500)דפים בשחור(3

 תפוקת בקבוק דיו חליפי 
7,5007,5007,5007,5007,5006,0006,000)דפים בצבע(3

 4מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K)

5 
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

1222222מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

DyeDyeDyeDyeDyeDye (colour)סוג דיו
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)

0.6W0.4W0.4W0.4W0.7W0.7W0.7Wצריכת אנרגיה )שינה(

10W12W12W12W12W12W12Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

  year or 1אחריות סטנדרטית
15,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages



/L120L1110L3110 / L3111מגוון מדפסות ביתיות
L3116 L3150 / L3156L3160L4150/ L4156L4160

PrinterPrinter3-in-13-in-13-in-13-in-13-in-1פונקציונליות
•–––––דו-צדדית

A4A4A4A4A4A4A4פורמט נייר
333333333333–מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

151515151515–מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
8.51010101010.510.5מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

4.5555555מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7
••••••–פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים )10x15 ס"מ(

)dpi( )12001200120012001200––רזולוציית סורק )אופטית

Colour––––צג LCD )ס"מ(
(3.7cm)–Colour

(3.7cm)
•––––––קורא כרטיסים

100 50100100100100100קיבולת מגש נייר )דפים(

 ,USBUSBUSB Wi-Fiקישוריות
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

 Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct

8Epson Connect–––••••
series103 series103 series103 series103 series101 series101 series 664תאימות בקבוק דיו

2,0008,1008,1008,1008,10014,00014,000תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3

3,5006,5006,5006,5006,5005,2005,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

 תפוקת בקבוק דיו חליפי 
4,5004,5004,5004,5004,5007,5007,500)דפים בשחור(3

 תפוקת בקבוק דיו חליפי 
7,5007,5007,5007,5007,5006,0006,000)דפים בצבע(3

 4מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K)

5 
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

5
(C,M,Y,K,K)

1222222מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

DyeDyeDyeDyeDyeDye (colour)סוג דיו
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)

0.6W0.4W0.4W0.4W0.7W0.7W0.7Wצריכת אנרגיה )שינה(

10W12W12W12W12W12W12Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

  year or 1אחריות סטנדרטית
15,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages

1 year or  
30,000 pages



+
סדרה 103

x2101 סדרה

לעסקים קטנים ולמשרד הביתי

EcoTank L5190
 מדפסת צבע מהירה בגודל A4 מסוג 

 Wi-Fi Direct , ADF  4 ב- 1 עם 
Ethernet -ו

עיצוב קומפקטי חדש

EcoTank L6160
 מדפסת צבע מהירה בגודל A4 מסוג 
Ethernet -ו Wi-Fi Direct 3 ב- 1 עם

עיצוב קומפקטי חדש
דיו פיגמנטי שחור להדפסת מסמכים 

איכותיים



x2101 סדרה

x2101 סדרה

A3+

סדרה 664

A3+

חדש

סדרה 101

EcoTank L14150
 מדפסת צבע מהירה בגודל A4 מסוג 

 Wi-Fi Direct , ADF  4 ב- 1 עם 
Ethernet -ו

הדפסה בגודל A3 ממגש נייר אחורי
עיצוב קומפקטי חדש

דיו פיגמנטי שחור להדפסת מסמכים 
איכותיים

EcoTank L6170, L6176
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל
 Wi-Fi , ADF  מסוג 3 ב- 1 עם

Ethernet -ו Direct
עיצוב קומפקטי חדש

דיו פיגמנטי שחור להדפסת 
מסמכים איכותיים

L6176 - מדפסת בצבע לבן

EcoTank L6190
 A4 מדפסת צבע מהירה בגודל
 Wi-Fi , ADF  מסוג 4 ב- 1 עם

Ethernet -ו Direct
עיצוב קומפקטי חדש

דיו פיגמנטי שחור להדפסת 
מסמכים איכותיים

EcoTank L1300
A3+ מדפסת צבע מהירה בגודל



L5190L6160L6170 / L6176L6190L1300L14150מגוון מדפסות משרדיות

in-13-in-13-in-1 4-in-1Printer4-in-1-4פונקציונליות
•–•••–דו-צדדית

 +A4A4A4 A4A3+ A3פורמט נייר
333038 333333מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

152020201724מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
101515151517מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

58885.59מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

••••••פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים )10x15 ס"מ(

)dpi( )1200–1200120012001200רזולוציית סורק )אופטית
•–•––•פונקציית פקס

Colourצג LCD )ס"מ(
(3.7cm)

Colour
(6.1cm)

Colour
(6.1cm)

Colour
(6.1cm)–Colour

(6.8cm)
––––––קורא כרטיסים

•–•• –•מזין מסמכים אוטומטי
100150150250100250קיבולת מגש נייר )דפים(

קישוריות
 Wi-Fi,

 Wi-Fi Direct,
Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet
USB

 USB, Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet
8Epson Connect••••–•

series101 series101 series101 series664 series101 series 103תאימות בקבוק דיו

8,10014,00014,00014,0007,1006,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3
6,50011,20011,20011,2005,7005,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

4,5007,5007,5007,5007,5007,500תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בשחור(3
7,5006,0006,0006,0006,5006,000תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בצבע(3

5 מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

5
(C,M,Y,K,K)

 4
(C,M,Y,K)

222221מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

DyeDye (colour)סוג דיו
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)DyeDye (colour)

Pigment (black)
0.7W0.7W0.9W1.0W1.6W1.0Wצריכת אנרגיה )שינה(

12W12W12W12W20W12Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

 year or 1 אחריות סטנדרטית
30,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
30,000 pages

 1 year or 
50,000 pages



L5190L6160L6170 / L6176L6190L1300L14150מגוון מדפסות משרדיות

in-13-in-13-in-1 4-in-1Printer4-in-1-4פונקציונליות
•–•••–דו-צדדית

 +A4A4A4 A4A3+ A3פורמט נייר
333038 333333מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

152020201724מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
101515151517מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

58885.59מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

••••••פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים )10x15 ס"מ(

)dpi( )1200–1200120012001200רזולוציית סורק )אופטית
•–•––•פונקציית פקס

Colourצג LCD )ס"מ(
(3.7cm)

Colour
(6.1cm)

Colour
(6.1cm)

Colour
(6.1cm)–Colour

(6.8cm)
––––––קורא כרטיסים

•–•• –•מזין מסמכים אוטומטי
100150150250100250קיבולת מגש נייר )דפים(

קישוריות
 Wi-Fi,

 Wi-Fi Direct,
Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet

 Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet
USB

 USB, Wi-Fi,
 Wi-Fi Direct,

Ethernet
8Epson Connect••••–•

series101 series101 series101 series664 series101 series 103תאימות בקבוק דיו

8,10014,00014,00014,0007,1006,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3
6,50011,20011,20011,2005,7005,200תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

4,5007,5007,5007,5007,5007,500תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בשחור(3
7,5006,0006,0006,0006,5006,000תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בצבע(3

5 מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

 8
2x (C,M,Y,K)

5
(C,M,Y,K,K)

 4
(C,M,Y,K)

222221מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

DyeDye (colour)סוג דיו
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)

Dye (colour)
Pigment (black)DyeDye (colour)

Pigment (black)
0.7W0.7W0.9W1.0W1.6W1.0Wצריכת אנרגיה )שינה(

12W12W12W12W20W12Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

 year or 1 אחריות סטנדרטית
30,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

 1 year or 
30,000 pages

 1 year or 
50,000 pages

חדש



סדרה 112

A3+חדש

חדש

סדרה 112

מגוון EcoTank לעסקים

EcoTank L11160
 A3+ מדפסת צבע אולטרה מהירה בגודל

LCD וצג Ethernet   ,Wi-Fi Direct ,עם
עלות אולטרה נמוכה לדף

עיצוב קומפקטי חדש 
הדפסה באיכות עסקית בכל צבעי דיו 

פיגמנטי

EcoTank L6550, L6570
מדפסת צבע אולטרה מהירה 

 , ADF  מסוג 4 ב- 1 עם A4 בגודל
 Ethernet -ו Wi-Fi Direct
עלות אולטרה נמוכה לדף

עיצוב קומפקטי חדש 
הדפסה באיכות עסקית בכל צבעי 

דיו פיגמנטי



סדרה 112

A3+חדש
EcoTank L15150, L15160

מדפסת צבע אולטרה מהירה 
 בגודל +A3 מסוג 4 ב- 1 עם  

 Wi-Fi Direct , ADF 
Ethernet -ו

עיצוב קומפקטי חדש
 הדפסה באיכות עסקית בכל 

צבעי דיו פיגמנטי



L6550L6570L11160 L15150L15160המגוון לעסקים

in-14-in-1Printer4-in-14-in-1-4פונקציונליות
•••••דו-צדדית

 +A4A4A3+ A3+ A3פורמט נייר
2525252525מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

1225251225מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

)dpi( 12001200120012001200רזולוציית סורק
••-••פונקציית פקס

 10.9cm Touchscreen 10.9cm Touchscreen 6.1 cm LCD + hardמסך מגע LCD  )ס"מ(
keys10.9cm Touchscreen 10.9cm Touchscreen 

––---קורא כרטיסים
••-••מזין מסמכים אוטומטי

250+250250+250250+250250+250250+250קיבולת מגש נייר )דפים(

קישוריות
WiFi, Wi-Fi Direct, 

Ethernet, USB,  
USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, 
Ethernet, USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host
8Epson Connect•••••
series112 series112 series112 series112 series 112תאימות בקבוק דיו

4,5004,5004,5004,5004,500תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3
2,8002,8002,8002,8002,800תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

7,5007,5007,5007,5007,500תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בשחור(3
6,0006,0006,0006,0006,000תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בצבע(3

4מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

11111מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

PigmentPigmentPigmentPigmentPigmentסוג וצבע דיו Day )צבע(

  year or 1אחריות סטנדרטית
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

חדשחדש



L6550L6570L11160 L15150L15160המגוון לעסקים

in-14-in-1Printer4-in-14-in-1-4פונקציונליות
•••••דו-צדדית

 +A4A4A3+ A3+ A3פורמט נייר
2525252525מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

1225251225מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

)dpi( 12001200120012001200רזולוציית סורק
••-••פונקציית פקס

 10.9cm Touchscreen 10.9cm Touchscreen 6.1 cm LCD + hardמסך מגע LCD  )ס"מ(
keys10.9cm Touchscreen 10.9cm Touchscreen 

––---קורא כרטיסים
••-••מזין מסמכים אוטומטי

250+250250+250250+250250+250250+250קיבולת מגש נייר )דפים(

קישוריות
WiFi, Wi-Fi Direct, 

Ethernet, USB,  
USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, 
Ethernet, USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host

WiFi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 
USB,  

USB host
8Epson Connect•••••
series112 series112 series112 series112 series 112תאימות בקבוק דיו

4,5004,5004,5004,5004,500תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בשחור(3
2,8002,8002,8002,8002,800תפוקת בקבוק דיו כלול )דפים בצבע(3

7,5007,5007,5007,5007,500תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בשחור(3
6,0006,0006,0006,0006,000תפוקת בקבוק דיו חליפי )דפים בצבע(3

4מספר בקבוקי דיו כלולים
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

4
(C,M,Y,K)

11111מספר בקבוקי דיו שחור כלולים

PigmentPigmentPigmentPigmentPigmentסוג וצבע דיו Day )צבע(

  year or 1אחריות סטנדרטית
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

1 year or  
150,000 pages

חדשחדשחדש



סדרה 673

סדרה 673

EcoTank L810
LCD עם צג A4 מדפסת פוטו בגודל

EcoTank L805
מדפסת פוטו במחיר הנוח ביותר בגודל 

Wi-Fi עם A4

לחובבי צילום



סדרה 105/106

סדרה 673

A3+

סדרה 673

EcoTank L1800
A3 מדפסת פוטו בגודל

EcoTank L850
 A4 מדפסת פוטו מסוג 3 ב-1 בגודל

LCD עם צג

EcoTank L7160
פוטו ב- 5 צבעים בגודל A4 מסוג 3 ב- 1

עיצוב קומפקטי חדש
 Dye based דיו פיגמנטי שחור ודיו 

להדפסת פוטו ומסמכים



L805L810L850L7160L1800מגוון מדפסות פוטו

PrinterPrinter3-in-13-in-1Printerפונקציונליות
–•–––דו-צדדית

 +A4A4A4A4A3פורמט נייר
3737373215מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

3838383215מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
5.155132.6מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

54.84.8102.6מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

1212122045מהירות הדפסת פוטו בגודל 10x15 ס"מ )שניות(
•••••פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים

)dpi( )12001200––רזולוציית סורק )אופטית–

  Colour–צג LCD )ס"מ(
(6.9cm)

Colour
(6.9cm)

Colour
(6.8cm)–

–•••–קורא כרטיסים
120100100100100קיבולת מגש נייר )דפים(

USB, Wi-FiUSBUSBקישוריות
Wi-Fi, 

Wi-Fi Direct, 
Ethernet

USB

8Epson Connect–––•–
series673 series673 series105/106 series673 series 673תאימות בקבוק דיו

photos1,800 photos1,800 photos1,500 photos1,500 photos 1,800תפוקת בקבוק דיו כלול3 )תמונות בגודל 10x15 ס"מ(

photos1,900 photos1,900 photos1,900 photos1,800 photos 1,900תפוקת בקבוקי דיו להחלפה3 )תמונות בגודל 10x15 ס"מ(

 ,C,M,Y,K) 6מספר בקבוקי דיו כלולים
LC,LM)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

5
(C,M,Y,K,K)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

 dye + 1 1) 1112מספר בקבוקי דיו שחור כלולים
pigment)1

DyeDyeDyeDye (black/colour)סוג דיו
Pigment (black)Dye

1.2W1.2W1.6W1W1.6Wצריכת אנרגיה )שינה(
13W14W12W16W16Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

  year or 1אחריות סטנדרטית
3,000 pages

1 year or  
3,000 pages

1 year or  
3,000 pages

1 year or  
50,000 pages

1 year or  
30,000 pages



L805L810L850L7160L1800מגוון מדפסות פוטו

PrinterPrinter3-in-13-in-1Printerפונקציונליות
–•–––דו-צדדית

 +A4A4A4A4A3פורמט נייר
3737373215מהירות הדפסת טיוטה בשחור-לבן )דפים לדקה(7

3838383215מהירות הדפסת טיוטה בצבע )דפים לדקה(7
5.155132.6מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי ISO )דפים בדקה(7

54.84.8102.6מהירות הדפסה בצבע לפי ISO )דפים בדקה(7

1212122045מהירות הדפסת פוטו בגודל 10x15 ס"מ )שניות(
•••••פונקציית הדפסת פוטו ללא שוליים

)dpi( )12001200––רזולוציית סורק )אופטית–

  Colour–צג LCD )ס"מ(
(6.9cm)

Colour
(6.9cm)

Colour
(6.8cm)–

–•••–קורא כרטיסים
120100100100100קיבולת מגש נייר )דפים(

USB, Wi-FiUSBUSBקישוריות
Wi-Fi, 

Wi-Fi Direct, 
Ethernet

USB

8Epson Connect–––•–
series673 series673 series105/106 series673 series 673תאימות בקבוק דיו

photos1,800 photos1,800 photos1,500 photos1,500 photos 1,800תפוקת בקבוק דיו כלול3 )תמונות בגודל 10x15 ס"מ(

photos1,900 photos1,900 photos1,900 photos1,800 photos 1,900תפוקת בקבוקי דיו להחלפה3 )תמונות בגודל 10x15 ס"מ(

 ,C,M,Y,K) 6מספר בקבוקי דיו כלולים
LC,LM)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

5
(C,M,Y,K,K)

6 (C,M,Y,K, 
LC,LM)

 dye + 1 1) 1112מספר בקבוקי דיו שחור כלולים
pigment)1

DyeDyeDyeDye (black/colour)סוג דיו
Pigment (black)Dye

1.2W1.2W1.6W1W1.6Wצריכת אנרגיה )שינה(
13W14W12W16W16Wצריכת אנרגיה )הדפסה/העתקה(

  year or 1אחריות סטנדרטית
3,000 pages

1 year or  
3,000 pages

1 year or  
3,000 pages

1 year or  
50,000 pages

1 year or  
30,000 pages



שינינו לתמיד את אופן ההדפסה

מדפסות EcoTank של Epson מספקות פתרון הדפסה במחיר 
אולטרה נמוך, ובנוסף הן אמינות וקלות לשימוש.

עלויות הדפסה אולטרה נמוכות
הודות למיכלי דיו בקיבולת גבוהה אספקת הדיו למדפסת רציפה - פשוט 

מוסיפים דיו למיכל באמצעות בקבוקי הדיו של Epson וממשיכים בהדפסה. 
כמובן שזה הרבה יותר נוח וגם מאפשר לחסוך עד 90% מעלויות ההדפסה5, 

כך שהתמורה שמתקבלת טובה בהרבה.

מערכת נעילה ומילוי
מערכת מילוי הדיו החדשה ממזערת סכנה לטפטוף ונזילה, הבקבוקים 

המשופרים קלים יותר לפתיחה, וכוללים מערכת הזרמת אוויר ולכן אין צורך 
ללחוץ עליהם במהלך תהליך המילוי של הדיו. בנוסף, הבקבוקים החדשים 

הכוללים עיצוב נעילה מקודד המבטיח שהמיכל הנכון ממולא בצבע המתאים.

הדפסה דו-צדדית
חיסכון בנייר ובכסף, על-ידי הדפסה אוטומטית על שני הצדדים של הדף. 

ובנוסף, זה גם ידידותי יותר לסביבה.

ראש הדפסה קבוע
במדפסות EcoTank אין צורך לקנות ולהתקין ראשי הדפסה חליפיים במהלך 

כל חיי המדפסת.



 ברוכים הבאים 
 לטכנולוגיה 
נטולת חום

הטכנולוגיה נטולת החום הייחודית של Epson מציעה למשתמשים יתרונות 
בהשוואה לטכנולוגיית לייזר או הזרקת דיו תרמית. קודם כל, טכנולוגיה זו אינה 

זקוקה לזמן התחממות כשהמדפסת מופעלת. 
הדף הראשון מודפס במהירות, וההדפסה צורכת פחות אנרגיה. גם הוצאות 

התפעול מופחתות כיוון שנדרשים פחות חלקי חילוף )אין נזקי חום, וראש 
 ההדפסה מספיק לכל אורך חיי המדפסת(. 

הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מציעה אמינות משופרת, הפחתת זמן 
השבתה וצמצום ההשפעה על הסביבה.



Epson Connect

הדפסה וסריקה מכל מקום

 8Epson Email Print 
הדפסת התמונות והמסמכים שלך מכל מקום בעולם. צריך 
רק לשלוח את הקבצים בדוא"ל, לכתובת הדוא"ל הייחודית 

של המדפסת לקבלת הדפסה אוטומטית.

8Epson iPrint
הדפסת או סריקת תמונות ומסמכים מסמארטפון או 

 ממחשב טבלט. 
צריך רק להוריד את האפליקציה החינמית, ולהתחיל 

 .Wi-Fi להדפיס דרך 
 האפליקציה זמינה למכשירים עם מערכות ההפעלה 

.Android -ו iOS

Wi-Fi Direct
 Wi-Fi ללא כבלים, ללא נתב, ללא אתגרים. באמצעות

 .Wi-Fi אין צורך בחיבור קבוע לאינטרנט או לרשת ,Direct
צריך פשוט לחבר סמארטפון, מחשב טבלט או מחשב נייד 
לאות Wi-Fi של המדפסת שלך, ולבחור מסמך או תמונה 

להדפסה אלחוטית.



פתרונות ניידים אחרים

Mac ,iPod touch ,iPad mini ,iPad Air ,iPhone, iPad ,Apple ו- OS X הם סימנים מסחריים של 
.Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות. AirPrint והלוגו the AirPrint הם סימנים מסחריים 

של IOS . Apple Inc הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובארצות אחרות 
ומשמש ברישיון.

כל יתר המותגים, הסימנים המסחריים ושמות המוצרים והחברות הם הקניין של בעליהם בהתאמה.

9Apple AirPrint 
הדפסה אלחוטית ממכשיר iOS למדפסת Epson קרובה 

 .AirPrint המוכנה עבור

.Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Direct -ו Wi-Fi



A10788_EcoTank_pocket_guide_HE-IL

הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של 
 Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים. 

פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

 .published Q1 2020  ,2010 to 2020 shipments  ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker  ,IDC על  1מבוסס 

פנימיים  שילוח  נתוני  על  2020 בהתבסס  עד   2010 בשנים  הדיו  מיכלי  עם   Epson מכירות מצטברות של מדפסות  2מבוסס 

 .published Q1 2020  ,2010 to 2020 shipments  ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker  ,IDC  .Epson  של 
3   התפוקות שהוזכרו הן אקסטרפולציה המבוססת על מתודולוגיה מקורית של Epson מתוך הדמיית ההדפסה של תבניות מבחן 
שסופקו ב- ISO/IEC 24712. התפוקות המוזכרות אינן מבוססות על ISO/IEC 24711. התפוקות המוזכרות עשויות להשתנות 
בהתאם לתמונות המודפסות, לסוג הנייר שבשימוש, לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה, כגון טמפרטורה.  המדפסת משתמשת 
בכמות מסוימת של דיו לצורך ההגדרה הראשונית כדי למלא את חרירי ראש ההדפסה, לפיכך התפוקות של ערכת החבילה 
הראשונית עשויות להיות נמוכות יותר. 4מבוסס על החישובים של Epson. חיסכון כולל ממוצע ומספר ממוצע של מחסניות דיו 
שנדרשות כדי להדפיס מספר זהה של דפים כמו התפוקה הממוצעת שמתקבלת מבקבוקי דיו הכלולים באריזה של מגוון מדפסות 
EcoTank בגודל A4 עם 4 צבעי דיו. השוואת תפוקה ממוצעת )הדפסות A4 לפי ISO/IEC 24711( של סדרת בקבוקי "664", 
"101" וכן "103" למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים המשמשים ב- 10 מדפסות הזרקת דיו בגודל A4 הנמכרות 
 published Q1  ,2019 shipments  ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker  ,IDC( ובאפריקה  התיכון  במזרח  ביותר 
+ עלויות  10 הדגמים המובילים הללו  2020(. החיסכון הכולל מחושב בהתייחס למחיר הרכישה הממוצע של מדפסת מתוך 
הדפסה. החישוב בוצע על-ידי חילוק ההכנסה הרלוונטית ממכירת מחסניות דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח 
  .)published H2 2019  ,2019 shipments  ,Hardcopy Peripherals Consumables Tracker  ,IDC( ובאפריקה  התיכון 
דולר ארה"ב הומר למטבע מקומי בהתאם לנתוני ההמרה באתר XE.COM בתאריך 08/07/2020. 5מבוסס על החישובים של 
 EcoTank חיסכון עלות לדף בהתייחס לעלות הדפסה ממוצעת עבור סדרת בקבוקי "664", "101" וכן "103" למדפסת .Epson
 ,IDC( הנמכרות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה A4 וחומרים מתכלים מקוריים המשמשים ב- 10 המדפסות הזרקת דיו בגודל
על-ידי  מחושבת  לדף  העלות   .)published Q1 2020  ,2019 shipments  ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker
 ,IDC( חילוק ההכנסה הרלוונטית ממכירת בקבוק/מחסנית דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח התיכון ובאפריקה
published H2 2019 ,2019 shipments ,Hardcopy Peripherals Consumables Tracker(.  דולר ארה"ב הומר למטבע 
מקומי בהתאם לנתוני ההמרה באתר XE.COM בתאריך 08/07/2020. 6מספר הדפים שהודפסו מבוסס על העלות הגבוהה 
ביותר לדף )CPP( של בקבוקי הדיו מסוג 101, 103 ו-664 של Epson. העלות לדף מחושבת מסך הכל משולב של המחיר 
דפים בשחור,  עבור  דיו שחור  בקבוק  לצרכן של  או המחיר  צבעוניים  דפים  עבור  וצהוב  מג'נטה  ציאן,  דיו  בקבוקי  לצרכן של 
מחולק בתפוקת הדפים שפורסמה.  המחירים המומלצים לצרכן נכונים ליולי 2020. 7נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג 
את הממוצע של ESA )אומדן תפוקה רוויה( מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי )Office Category Test( להדפסת ברירת מחדל 
חד-צדדית.   לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.epson.eu/testing8 Epson iPrint מחייב חיבור אלחוטי ואת יישום ההדפסה 
של Epson Email Print .Epson מחייבת חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ונתונים על שפות והתקנים נתמכים, נא לבקר 
בכתובת www.epson.co.il/connect9 מדפסות עם יכולת AirPrint פועלות עם iPhone 4S ואילך, iPad 2 ואילך, כל הדגמים 

.OSX עם הגרסה העדכנית של Mac -ו ,iOS מדור חמישי עם גרסה עדכנית של iPod touch וגם iPad Mini -ו iPad Air של

www.epson.co.il או לבקר באתר Epson לקבלת מידע נוסף, נא לפנות למשרד המקומי של

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל

תמיכה:
leveloneil@epson.eu

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300
www.epson.co.il/contactus

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

Epson.co.il

https://www.facebook.com/epson.co.il
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 .published Q1 2020 ,2010 to 2020 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker ,IDC 1 מבוסס על 

2 מבוסס מכירות מצטברות של מדפסות Epson עם מיכלי הדיו בשנים 2010 עד 2020 בהתבסס על נתוני שילוח פנימיים 

 .published Q1 2020 ,2010 to 2020 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker ,IDC .Epson של 
3 התפוקות/העלות הממוצעת לעמוד המוזכרות, משוערות בהתבסס על מתודולוגיה מקורית של Epson מתוך הדמיית ההדפסה 

של תבניות ניסיון שסופקו ב-ISO/IEC24712. התפוקות המוזכרות אינן מבוססות על ISO/IEC 24711. התפוקות המוזכרות 
עשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות, לסוג הנייר שבשימוש, לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה, כגון טמפרטורה. 
המדפסת משתמשת בכמות מסוימת של דיו לצורך ההגדרה הראשונית כדי למלא את חרירי ראש ההדפסה, לפיכך התפוקות 
של ערכת החבילה הראשונית עשויות להיות נמוכות יותר. 4 מבוסס על החישובים של Epson. המספר הממוצע של מחסניות 
 .Epson מבית EcoTank דיו שנדרשות להדפסה של כמות דפים הזהה לתפוקה של בקבוק הדיו במדפסות שחור-לבן של
השוואה בין התפוקה הממוצעת )הדפסות A4 לפי ISO/IEC 19752( של בקבוקי "110" למדפסת EcoTank והתפוקה של 
 )published H2 2019 ,2019 shipments ,Hardcopy Peripherals Consumables Tracker ,IDC( חומרים מתכלים מקוריים
שנמכרים ושנמצאים בשימוש ב-10 מדפסות הלייזר שחור-לבן הנמכרות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה אשר מבוססות על 
 ,2019 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker ,IDC( מחסניות דיו ובעלות מהירות של 20-1 דפים בדקה
published Q1 2020(. 5 מבוסס על החישובים של Epson. חיסכון עלות לדף בהתייחס לעלות הדפסה ממוצעת עבור סדרת 
בקבוקי דיו "110" גדולים למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים המשמשים בחמש מדפסות הלייזר שחור-לבן הנמכרות 
 ,IDC( ביותר במזרח התיכון ובאפריקה בעלות פונקציה אחת ומבוססות על מחסניות דיו עם מהירות של 20-1 דפים בדקה
published Q1 2020 ,2019 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker(. העלות לדף מחושבת על-ידי 
 ,IDC( חילוק ההכנסה הרלוונטית ממכירת בקבוק/מחסנית דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח התיכון ובאפריקה
published H2 2019 ,2019 shipments ,Hardcopy Peripherals Consumables Tracker(. דולר ארה"ב הומר למטבע 
מקומי בהתאם לנתוני ההמרה באתר XE.COM בתאריך 08/07/2020. 6 נקבע לפי תקן ISO/IEC 17629, המציג את הממוצע 
של FPOT )אומדן תפוקה רוויה( )בשניות( לבדיקת קטגוריית ציוד משרדי )Office Category Test( בהדפסת ברירת מחדל 
 ,ISO/IEC 24734 7 נקבע לפי תקן www.epson.eu/testing לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת .A4 חד-צדדית ודו-צדדית בגדול
המציג את הממוצע של ESAT )אומדן תפוקה רוויה( מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי )Office Category Test( להדפסת ברירת 
מחדל חד-צדדית.   לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.epson.eu/testing 8 מספר הדפים שהודפסו מבוסס על העלות 
הגבוהה ביותר לדף )CPP( של בקבוקי הדיו מסוג 110 של Epson. העלות הגבוהה ביותר לדף )CPP( מחושבת לפי המחירים 
המומלצים לצרכן לרכישת בקבוק דיו שחור להדפסת דפים שחורים, מחולק בתפוקת הדפים שפורסמה. המחירים המומלצים 
לצרכן נכונים ליולי 2020. 9 מבוסס על החישובים של Epson. חיסכון כולל ממוצע להדפסת מספר זהה של דפים כמו התפוקה 
הממוצעת שמתקבלת מבקבוקי דיו הכלולים באריזה של מגוון מדפסות EcoTank Mono. השוואת תפוקה ממוצעת )הדפסות 
A4 לפי ISO/IEC 19752( של בקבוקי "110" למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים שנמכרים ושנמצאים בשימוש 
 Quarterly Hardcopy ,IDC( ב-10 מדפסות הלייזר במהירות 20-1 דפים לדקה הנמכרות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה
published Q1 2020 ,2019 shipments ,Peripherals Tracker(. החיסכון הכולל מחושב בהתייחס למחיר הרכישה הממוצע 
של מדפסת מתוך 5 הדגמים המובילים הללו + עלויות הדפסה. החישוב בוצע על-ידי חילוק ההכנסה הרלוונטית ממכירת 
 Hardcopy Peripherals Consumables ,IDC( מחסניות דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח התיכון ובאפריקה
published H2 2019 ,2019 shipments ,Tracker(. דולר ארה"ב הומר למטבע מקומי בהתאם לנתוני ההמרה באתר 
 .Epson נדרשים חיבור אלחוטי ואפליקציית ההדפסה של Epson iPrint-בתאריך 08/07/2020. 10 לשימוש ב XE.COM
האפשרויות  Epson Email Print ו-  Epson Remote Print Driver מחייבות חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף ופרטים על 
 iPhone פועלות עם AirPrint 11 מדפסות עם יכולת www.epson.co.il/connect התמיכה בשפות ובהתקנים נא לבקר בכתובת
 ,iOS מדור חמישי עם גרסה עדכנית של iPod touch וגם iPad Mini -ו iPad Air ואילך, כל הדגמים של iPad 2 ,4 ואילךS
ו- Mac עם הגרסה העדכנית של OS X. 12 מבוסס על החישובים של Epson. חיסכון כולל ממוצע להדפסת מספר זהה של דפים 
 A4 השוואת תפוקה ממוצעת )הדפסות .EcoTank M1120 כמו התפוקה שמתקבלת מבקבוקי דיו הכלולים באריזה של מדפסת
לפי ISO/IEC 19752( של בקבוקי "110" למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים שנמכרים ושנמצאים בשימוש ב- 5 
 ,IDC( מדפסות לייזר שחור-לבן המבוססות על מחסניות במהירות 20-1 דפים לדקה הנמכרות ביותר במזרח התיכון ובאפריקה
published Q1 2020 ,2019 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker(. החיסכון הכולל מחושב בהתייחס 
למחיר הרכישה הממוצע של מדפסת מתוך 5 הדגמים המובילים הללו + עלויות הדפסה. החישוב בוצע על-ידי חילוק ההכנסה 
 Hardcopy Peripherals ,IDC( הרלוונטית ממכירת מחסניות דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח התיכון ובאפריקה
published H2 2019 ,2019 shipments ,Consumables Tracker(. דולר ארה"ב הומר למטבע מקומי בהתאם לנתוני ההמרה 
באתר XE.COM בתאריך 08/07/2020. 13 מבוסס על החישובים של Epson. חיסכון כולל ממוצע להדפסת מספר זהה של דפים 
כמו התפוקה שמתקבלת מבקבוקי דיו הכלולים באריזה של מדפסת EcoTank M2120. השוואת תפוקה ממוצעת )הדפסות 
 A4 לפי ISO/IEC 19752( של בקבוקי "110" למדפסת EcoTank וחומרים מתכלים מקוריים שנמכרים ושנמצאים בשימוש 
ב- 5 מדפסות רב-תכליתיות לייזר שחור-לבן המבוססות על מחסניות במהירות 20-1 דפים לדקה הנמכרות ביותר במזרח 
התיכון ובאפריקה )published Q1 2020 ,2019 shipments ,Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker ,IDC(. החיסכון 
הכולל מחושב בהתייחס למחיר הרכישה הממוצע של מדפסת מתוך 5 הדגמים המובילים הללו + עלויות הדפסה. החישוב 
בוצע על-ידי חילוק ההכנסה הרלוונטית ממכירת מחסניות דיו והתפוקה הכוללת לפי מכירת יחידות במזרח התיכון ובאפריקה   
)published H2 2019 ,2019 shipments ,Hardcopy Peripherals Consumables Tracker ,IDC(. דולר ארה"ב הומר 
 ,M1140 :בתאריך 08/07/2020. 14 חל רק על הדגמים הבאים XE.COM למטבע מקומי בהתאם לנתוני ההמרה באתר
.M3140 and M3170 ,M2170 ,M2140 ,M1170 ,M1140 :15 חל רק על הדגמים הבאים .and M3170 ,M3140 ,M2140

הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של 
 Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים. 

פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



פתרונות ניידים אחרים

Mac ,iPod touch ,iPad mini ,iPad Air ,iPad ,iPhone ,Apple ו- OS X הם סימנים מסחריים של 
 .Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות. AirPrint והלוגו the AirPrint הם סימנים מסחריים 

של Apple Inc.  IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובארצות אחרות 
ומשמש ברישיון.

כל יתר המותגים, הסימנים המסחריים ושמות המוצרים והחברות הם הקניין של בעליהם בהתאמה.

 11 Apple AirPrint 
הדפסה אלחוטית ממכשיר iOS למדפסת Epson קרובה 

 .AirPrint המוכנה עבור



Epson Connect

.Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Direct -ו Wi-Fi

הדפסה וסריקה מכל מקום

 10 Epson Email Print 
הדפסת התמונות והמסמכים שלך מכל מקום בעולם. צריך 
רק לשלוח את הקבצים בדוא"ל, לכתובת הדוא"ל הייחודית 

של המדפסת לקבלת הדפסה אוטומטית.

10 Epson iPrint
הדפסה וסריקה של תמונות, מסמכים ותמונות מסמארטפון 

או ממחשב טבלט. צריך רק להוריד את האפליקציה 
 .Wi-Fi החינמית, ולהתחיל להדפיס דרך  

 iOS האפליקציה זמינה למכשירים עם מערכות ההפעלה
.Android -ו

Wi-Fi Direct
 Wi-Fi ללא כבלים, ללא נתב, ללא אתגרים. באמצעות

 .Wi-Fi אין צורך בחיבור קבוע לאינטרנט או לרשת ,Direct 
צריך פשוט לחבר סמארטפון, מחשב טבלט או מחשב נייד 
לאות Wi-Fi של המדפסת שלך, ולבחור מסמך או תמונה 

להדפסה אלחוטית.



1514

ברוכים הבאים   
לטכנולוגיה   
נטולת חום

הטכנולוגיה נטולת החום הייחודית של Epson מציעה למשתמשים יתרונות 
בהשוואה לדגמי לייזר. קודם כל, טכנולוגיה זו אינה זקוקה לזמן התחממות 

כשהמדפסת מופעלת. 
הדף הראשון מודפס במהירות, וההדפסה צורכת פחות אנרגיה. גם הוצאות 

התפעול מופחתות כיוון שנדרשים פחות חלקי חילוף )אין נזקי חום, וראש 
ההדפסה מספיק לכל אורך חיי המדפסת(. הטכנולוגיה נטולת החום של 

 Epson מציעה אמינות משופרת, הפחתת זמן השבתה וצמצום ההשפעה 
על הסביבה.



מדפיסים יותר
חוסכים יותר 

מדפסות EcoTank של Epson מספקות פתרון הדפסה במחיר 
אולטרה נמוך, ובנוסף הן אמינות וקלות לשימוש.

עלויות הדפסה אולטרה נמוכות
הודות למיכלי דיו בקיבולת גבוהה, אספקת הדיו למדפסת רציפה - פשוט 

מוסיפים דיו למיכל באמצעות בקבוקי הדיו של Epson וממשיכים בהדפסה. 
כמובן שזה הרבה יותר נוח וגם התמורה שמתקבלת טובה בהרבה. 

EcoTank מאפשר להדפיס פי 2.5 דפים ללא עלות נוספת

מדפסת EcoTank בשחור-לבן 1 בקבוק דיו 1  
שווה ערך ל- 5 טונרים  5000 דפים

מדפסת לייזר מתחרה 1  
עם טונר התחלתי

עם 2 טונרים נוספים  
שצריך לקנות

מגיעה   
עם =

+ =
אותה  
עלות  

 ILS 730 13 M2120

אותה  
עלות  

 ILS 530 M1100 
12 M1120 -ו

הכל  
תמורת  

ILS 730 13 M2120

הכל  
תמורת  

ILS 530 M1100 
12 M1120 -ו

או

 1755 דפים



מגוון מדפסות 
 EcoTank
בשחור-לבן

M1100 M1120 M1140 M1170 M2120 M2140 M2170 M3140 M3170 M15140

פונקציונליות Printer Printer Printer Printer
 / Printer

 / Scanner
Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

 Printer /
 Scanner /
Fax / Copier

 / Printer
 / Scanner
Fax / Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

פורמט נייר A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3+ 

תפוקת בקבוק דיו כלול3 5,000 5,000 11,000 11,000 5,000 11,000 11,000 11,000 11,000 4,900

Epson הטכנולוגיה של Micro Piezo Micro Piezo  Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore Micro Piezo  Micro Piezo

PrecisionCore
 Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
 PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore

תאימות בקבוק דיו 110 110 110 110 110 110 110 110 110 112

 ISO מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי
)דפים בדקה(7 15 15 20 20 15 20 20 20 20 25

צג LCD )ס"מ( – – – – 3.7cm 3.7cm 3.7cm  6.1cm
Touchscreen

 6.1cm
Touchscreen

 6.8cm
Touchscreen

טיפול בנייר  150 sheet 
front feed

 150 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 150 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 2 x 250-sheet
A3 front feed
 50-sheet A3

rear feed
 ADF

הדפסת דופלקס אוטומטית – – • • – • • • • •

מזין מסמכים אוטומטי – – – – – – – • •  50-sheet up
to A3

Wi-Fi®/Wi-Fi Direct – • – • • – • – • •

Ethernet – – – • – – • – • •

10 Epson Connect – • – • • – • – • •

11 Apple AirPrint – – – – • – • – • •

A3+

חדש



מגוון מדפסות 
 EcoTank
בשחור-לבן

M1100 M1120 M1140 M1170 M2120 M2140 M2170 M3140 M3170 M15140

פונקציונליות Printer Printer Printer Printer
 / Printer

 / Scanner
Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

 Printer /
 Scanner /
Fax / Copier

 / Printer
 / Scanner
Fax / Copier

 / Printer
 / Scanner

Copier

פורמט נייר A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3+ 

תפוקת בקבוק דיו כלול3 5,000 5,000 11,000 11,000 5,000 11,000 11,000 11,000 11,000 4,900

Epson הטכנולוגיה של Micro Piezo Micro Piezo  Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore Micro Piezo  Micro Piezo

PrecisionCore
 Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore

 Micro Piezo
 PrecisionCore

 Micro Piezo
PrecisionCore

תאימות בקבוק דיו 110 110 110 110 110 110 110 110 110 112

 ISO מהירות הדפסה בשחור-לבן לפי
)דפים בדקה(7 15 15 20 20 15 20 20 20 20 25

צג LCD )ס"מ( – – – – 3.7cm 3.7cm 3.7cm  6.1cm
Touchscreen

 6.1cm
Touchscreen

 6.8cm
Touchscreen

טיפול בנייר  150 sheet 
front feed

 150 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 150 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 250 sheet 
front feed

 2 x 250-sheet
A3 front feed
 50-sheet A3

rear feed
 ADF

הדפסת דופלקס אוטומטית – – • • – • • • • •

מזין מסמכים אוטומטי – – – – – – – • •  50-sheet up
to A3

Wi-Fi®/Wi-Fi Direct – • – • • – • – • •

Ethernet – – – • – – • – • •

10 Epson Connect – • – • • – • – • •

11 Apple AirPrint – – – – • – • – • •
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A3+

חדש

.Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Direct -ו Wi-Fi

EcoTank M3170
מדפסת שחור-לבן מהירה 

בגודל A4 מסוג 4 ב- 1 עם 
  ,Wi-Fi Direct ,Ethernet 

מסך מגע, מזין מסמכים 
אוטומטי והדפסת דופלקס 

אוטומטית.

EcoTank M3140
מדפסת שחור-לבן מהירה בגודל 
A4 מסוג 4 ב- 1 עם מסך מגע, 
מזין מסמכים אוטומטי והדפסת 

דופלקס אוטומטית.

EcoTank M2170
מדפסת שחור-לבן מהירה בגודל   

,Ethernet  מסוג 3 ב- 1 עם A4 
Wi-Fi Direct וצג LCD, מגש נייר 

קדמי בקיבולת של 250 גיליונות 
והדפסת דופלקס אוטומטית.

EcoTank M15140
מדפסת שחור-לבן מהירה 

בגודל +A3 מסוג 3 ב- 1 עם 
  ,Wi-Fi Direct ,Ethernet

מסך מגע ומזין מסמכים 
אוטומטי.



EcoTank M2140
 A4 מדפסת שחור-לבן מהירה בגודל

עם צג LCD, מגש נייר קדמי בקיבולת 
של 250 גיליונות והדפסת דופלקס 

אוטומטית.

EcoTank M1140
מדפסת מהירה בגודל A4 עם מגש 

נייר קדמי בקיבולת של 250 גיליונות 
והדפסת דופלקס אוטומטית.

EcoTank M1170
מדפסת מהירה בגודל A4 עם 

Wi-Fi Direct, Ethernet מגש נייר 
קדמי בקיבולת של 250 גיליונות 

והדפסת דופלקס אוטומטית.

EcoTank M2120
המדפסת במחיר הנוח ביותר בגודל 
 Wi-Fi Direct  מסוג 3 ב- 1 עם A4

.LCD וצג

EcoTank M1100, M1120
מדפסות מהירות במחיר נוח 

.A4 בגודל
Wi-Fi Direct עם M1120

אידיאלית למשרדים ולעסקים
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חיסכון בזמן
ההדפסה מהירה כיוון שלא נדרש זמן חימום, לכן הזמן ליציאת הדף 

הראשון הוא 6 שניות בלבד6 ומהירות ההדפסה היא של עד 20 דפים 
בדקה7.

עבודה בראש שקט

מדפסות EcoTank מספקות את האיכות, המהירות והאמינות של 
Epson ומעניקות שלוות נפש המגובה באחריות לשנה מינימום או 

 100,000 דפים, ואפשרות להרחבת אחריות לתקופה של עד 
 3 שנים במסגרת מבצע: 

www.epson.co.il/printerwarranty

חיסכון  
בשיעור של עד  

ILS 940  עם הדיו הכלול
באריזה לעומת 
מדפסות לייזר9

 רק
אגורה 

לדף8 1 



?EcoTank מדוע לבחור במדפסת

עלויות הדפסה אולטרה נמוכות

מדפסות EcoTank מספקות עלות 
מנצחת לדף ונמוכה בשיעור של עד 

90% בהשוואה למדפסות מתחרות5.

קלות ונוחות לשימוש
מערכת המילוי החדשה מצמצמת את 

אפשרות נזילת הדיו באמצעות בקבוקים 
משופרים הכוללים עיצוב נעילה מיוחד. 

בקבוקי הדיו קלים לפתיחה ומצוידים 
במערכת הזרמת אוויר ולכן אין צורך 

ללחוץ עליהם במהלך המילוי של הדיו.

בקבוק דיו 1 שווה 
ערך ל-

4
טונרים ללייזר 5

5
מעלויות ההדפסה 90

%
חיסכון בשיעור של עד

מדפסות בטכנולוגיית הדיו 
שנמכרות במזרח התיכון  1
 Epson ובאפריקה הן של 10 

מתוך
 7

Epson Ecotank -העתיד טמון ב
הסוף לאתגרי הדפסה עם הדיו   

הכלול באריזה שמספיק להדפסת עד 
11,000 דפים3. כמות זו שוות-ערך 

בממוצע ל- 5 מחסניות טונר4.



זה אקו-נומי זה אקו-לוגי
EcoTank זה

חושבים על לייזר? 
תעברו לאקוטנק

www.epson.co.il/ecotank

במכירת מדפסות עם 
מיכלי דיו במזרח התיכון 
ובאפריקה1

מדפסות עם 
מיכלי הדיו נמכרו 

ברחבי העולם2

מס' 1 50 מיליון

מגוון מדפסות EcoTank בשחור-לבן


