
Ultra düşük maliyetli 
baskıya geçin

EcoTank L6580 renkli yazıcı



Daha hızlı ve daha 
ekonomik baskı alın

Hızlı ve özellik açısından zengin Epson EcoTank L6580, 
mürekkep kartuşu değiştirme maliyeti ve zahmeti 
olmadan binlerce yüksek kaliteli sayfa üretir.

L6580, wi-fi  bağlantısından hızlı ve kolay taramaya kadar en kısa sürede verimli 
olmanızı sağlayacak çok sayıda özellikle birlikte gelir. 

İki 250 sayfalık standart 
kağıt tepsisi kağıdın her 
zaman bol miktarda 
olmasını sağlar

Öne bakan, görülmesi 
kolay mürekkep tankı 
tasarımı sayesinde 
yazıcınızın mürekkebinin 
bitmediğinden emin olun

EcoTank yazıcılar, Epson’un uygun 
maliyetli mürekkep şişeleri içeren 
devrim niteliğindeki mürekkep tankı 
sistemi sayesinde son derece düşük 
sayfa başı maliyet sunar.

Serideki en hızlı A4 cihazımız olan 
L6580, dakikada 25 sayfaya kadar 
baskı hızı ve sadece 5,5 saniyelik 
ilk sayfa çıkış süresine sahiptir.1

Mürekkep tanklarının saniyeler 
içinde doldurulmasını sağlayan 
kullanışlı ve sorunsuz mürekkep  
şişeleri ile dökülmeleri önleyin.

4.3" dokunmatik LCD 
panel basit navigasyon 
olanağı sağlar

Wi-Fi bağlantısıyla 
istediğiniz yerden baskı alın. 
Epson iPrint uygulamasını 
kullanarak akıllı cihazlardan 
belge gönderin ve baskı alın2

Bakım kutusu ünitenin 
ön tarafında olduğundan 
kolayca değiştirilebilir

50 sayfalık çok amaçlı arka 
kağıt tepsisi sayesinde özel 
kağıtları kolaylıkla yönetin

Dakikada 27,5 görüntüye 
kadar tarama yapabilen 
50 sayfalık otomatik 
belge besleyici 

Ön taraftaki USB bağlantı 
noktası, USB bellek 
kartlarından kolay baskı 
ve taramaya olanak tanır



Kutudan çıkan başlangıç mürekkep 
şişeleri ile 4.500 sayfaya kadar mono 
ve 2.800'e kadar renkli3 baskı alın

Profesyonel sonuçlar elde edin. Uçtan uca baskı4

ve DURABrite ET pigmentli mürekkep, özel projelerde 
olağanüstü baskı kalitesi elde etmenize yardımcı olur.

Tutarlı, yüksek hızlı baskı

Epson’un Isısız Teknolojisi ile yazıcı açıldığında veya 
çalıştırıldığında ısınması gerekmez. Bu, baskı için fuserın 
önceden ısıtılması gereken lazer yazıcılara kıyasla daha 
hızlı ilk sayfa çıkışı demektir. Yüksek baskı yoğunluğundaki 
belgeler için bile istikrarlı yüksek hızlı baskı sağlanır.

Daha düşük güç tüketimiyle enerjiden ve maliyetten 
tasarruf edersiniz

Epson’un Isısız Teknolojisinde ısı kullanımı 
gerekmediğinden lazer teknolojisinden daha az güç 
kullanılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ısınmak için 
fuser birimi bulunmadığından, önemli ölçüde az enerji 
tüketimi gerçekleşir.

Daha az yedek parça, daha düşük çevresel etki 

Lazer yazıcılar tipik olarak daha fazla sarf malzemesine 
sahiptir ve çoğu durumda tambur, transfer kayışı ve ısıtıcının 
periyodik olarak değiştirilmesi gerekir. Isısız Teknoloji 
sayesinde, mürekkep püskürtmeli yazıcılarımızda, bir 
lazer yazıcıya göre değiştirilmesi gereken daha az parça 
bulunur ve baskı kafalarımız sarf malzemesi değildir. 
Bu, ek kaynakların üretimi ve geri dönüştürülmesinin 
çevresel etkisini azaltır.

Daha az müdahale ile üretkenliği arttırın 

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıların Isısız yapısı, 
bozulabilecek daha az parça bulunduğu ve daha az 
müdahale gerekeceği anlamına gelir. Sonuç olarak, 
Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar güvenilirlik sunar 
ve kesinti süresi önemli ölçüde azaltılmıştır.

Isısız Teknoloji ile enerji ve 
zamandan tasarruf sağlayın



Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofi siniz ile iletişim kurun veya www.epson.tr adresini ziyaret edin

1. Varsayılan tek tarafl ı baskı için Ofi s Kategorisi Testi’nden ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734’e göre tespit edilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/testing 
adresini ziyaret edin

2. AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. 
nesil ile kullanılabilir.

3. Sadece belirleyici hacim. Verim kapsama alanına bağlıdır.

4. Uçtan uca baskı işlevi gerektiğinde kullanım için tasarlanmıştır. Mürekkep pedi değiştirilmeden önce bu modda üretilebilecek baskı sayısında bir sınırlama vardır. Bu sınıra 
ulaşıldıktan sonra standart modda yazdırma yine de mümkündür. Ek ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuzuna ve garanti koşullarına bakın.

5. Maksimum Aylık İş Döngüsü, yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanım becerileri gibi performans özelliklerini temel alan, cihazın belirli bir ayda üretebileceği maksimum 
basılı sayfa sayısıdır. Bu, sürdürülebilir uzun vadeli bir baskı hacmi değildir. Epson, daha uzun vadeli baskı kalitesi ve güvenilirliği için aylık basılan sayfa sayısı ortalamasının belirtilen 
tavsiye edilen baskı hacmi aralıklarını aşmamasını tavsiye eder.

Model L6580

İşlevler A4 çok işlevli 4'ü 1 arada

İlk sayfa çıkışı baskı 5,5 saniye Mono / 6 saniye Renkli

Baskı hızı (ISO) 25 sayfa/dak Mono, 25 sayfa/dak Renkli

Baskı çözünürlüğü 4.800 x 2.400 dpi

Aylık iş hacmi (Maksimum) 66.0005

Yazdırma emülasyonları PCL5/PCL6
PostScript3

USB'den baskı Evet

Uçtan uca baskı3 Evet

Tarama hızı (ISO) A4 Simpleks 27,5ipm SB / 9ipm Ren
A4 Dubleks 11ipm SB / 6 ipm Ren

Optik tarama çözünürlüğü (G x Y) 1200 x 2400 dpi

Kopyalama hızı (ISO) 22,5 ipm'ye kadar simpleks 19 ipm'ye kadar Dubleks

Yakınlaştırma oranı %25-%400

Kopya çözünürlüğü 600 x 600

Faks iletim hızı 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.

Faks belleği 550 sayfaya kadar/6 MB (ITU-T No. 1 tablo)

Mobil ve bulut baskı Epson Connect2 (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

Arabirimler USB, Ethernet, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct

Düz kağıt boyutu A4, A5, A6, B6, B5, No. 10 (Zarf), DL (Zarf), C6 (Zarf), C4 (Zarf), Letter, Legal

Kağıt kapasitesi 550 sayfa (2x250 sayfa std kağıt tepsisi + 50 sayfa arkadan çok amaçlı tepsi)

Otomatik Belge Besleyici (ADF) 50 sayfa

LCD ekranı 10,9 cm renkli dokunmatik ekran

Güç tüketimi Çalışır durumda / 
Hazır / Uyku / Güç kapalı / TEC

19 W (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model), 0,8 W (uyku modu), 9,7 W (Hazır), 
0,2 W (Güç kapalı), 0,14 kW/sa/hafta (TEC)

Boyutlar (G x D x Y) 425 x 500 x 350 mm

Ağırlık 17,8 kg

“Çok değerli bir teklif; yüksek verimli mürekkep tankı 
sistemi sayesinde sayfa başına düşük maliyet için 
güçlü kullanılabilirlik ve performans”

"Sezgisel dokunmatik ekran ve basit rutin bakım 
da dahil olmak üzere etkileyici kullanım kolaylığı"

"Esnek mobil ve bulut seçenekleriyle kolay 
ve kullanışlı mobil baskı"

 Epson Erişim Hattı
Telefon:  +90 212 988 17 82

+90 212 900 89 41 
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr/contactus

 Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson-Turkiye

@turkiyeepson

Epson Türkiye
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