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Радвайте се на безжичен печат с бизнес качество на ултраниска 
цена с този многофункционален мастиленоструен принтер с факс, 
идеален за активно работещите от дома и за малките офиси

С принтерите EcoTank без касети на Epson спестявате до 90% от разходите за 
печат1. Интегрираните резервоари за мастило се пълнят лесно благодарение на 
специално проектираните бутилки с мастило с голям обем, които са включени в 
комплекта. Без касети за смяна, с гъвкави функции за свързване и АДУ, това е 
идеалният принтер за всеки, който се нуждае от висококачествени разпечатки с 
невероятно ниска цена на страница.

Сбогувайте се с касетите с мастило
Безпроблемно печатане за домашни и малки офиси – резервоарите за мастило с 
ултрависок капацитет позволяват безпроблемно презареждане, а бутилките тип 
„ключ“ са проектирани така, че да може да се постави само правилният цвят. 

Продължете да пестите
Този принтер EcoTank Ви спестява до 90% от разходите за печат1 и се предлага в 
комплект с мастило, достатъчно за до 3 години2. С включеното мастило можете 
да отпечатате до 8 100 черно-бели и 6 500 цветни страници3, а резервният 
комплект бутилки с мастило е еквивалентен на до 66 касети1. 

Модерна гъвкавост
Този принтер се интегрира лесно в домашния Ви офис и може да печата от 
мобилни устройства, таблети и лаптопи4. А с приложението Epson Smart Panel 
можете да управлявате принтера от Вашето смарт устройство4. Печатате 
документи и снимки, настройвате, наблюдавате и отстранявате неизправности – 
от своя телефон или таблет.

С множество функции
С 3,7-см цветен LCD екран, автоматично документоподаващо устройство за 30 
листа и факс, задна тава за хартия за 100 листа и скорости на печат до 10 
страници в минута5 можете лесно и бързо да се справите с различни задачи.

KEY FEATURES

Многофункционален принтер с АДУ
Печат, копиране, сканиране и факс
Печат на ултраниска цена
Спестявате до 90% от разходите за печат1

Предоставено мастило за до 3 години2
С включено мастило за 8 100 черно-бели 
и 6 500 цветни страници3
Резервни бутилки с мастило с висок 
капацитет
Един комплект бутилки с мастило е 
еквивалентен на до 66 касети с мастило1

Приложение Epson Smart Panel
Настройвате, наблюдавате, печатате, 
сканирате и още – безжично, от Вашето 
смарт устройство4



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Минимален размер на 
капките

3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Технология за мастилото Dye Ink
Резолючия на печат 5.760 x 1.440 DPI

PRINT
Number of colours 4 colour
Скорост на печатане ISO/IEC 
24734

10 Страници/мин. Черно-бяло, 5 Страници/мин. Colour, 69 секунди per 10 x 15 cm photo

Maximum Printing Speed 33 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m²), 15 Страници/мин. Colour (plain paper 75 
g/m²), 27 секунди per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Цветове Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

СКАНИРАНЕ
Резолюция за сканиране 1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Scanner type Contact image sensor (CIS)

ФАКС
Fax speed dials (max) 100 names and numbers
Page memory Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)
Функции за факс Изпращане на факс през компютъра, Auto Redial, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax, 

Приемане на анкети

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ
Number of paper trays 1
Формати хартия 10 x 15 cm, Letter, № 10 (плик за писма), DL (плик за писма), C6 (плик за писма), B5 

(17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Правен, 16:9, 
Зададено от потребителя, 13 x 18 cm

Duplex Ръководство
Автоматично поемане на 
документите

30 Страници

Капацитет на отделението за 
хартия

100 Листове Стандартен

Обработка на медии Borderless print (up to 10 x 15cm)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Разход на енергия 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,5 Watt Готов, 0,2 

Watt (Power off), TEC 0,13 kWh/week
Размери 375 x 347 x 237 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 5 кг
Съвместими оперативни 
системи

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 
2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 
R2, Windows Server 2016, Windows Vista, 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

Mobile and Cloud printing 
services

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

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз, 30.000 Страници

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CJ65403

Щрихкод/Баркод 8715946683874

Страна на произход Philippines

Epson L5290

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за ел. захранването
Основен уред
Документ за гаранция
4 отделни бутилки с мастило по 65 мл 
(Bk, C, Y, M) + 1 допълнителна бутилка с 
черно мастило
Драйвъри и помощни програми (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

103

103

103

INK BOTTLE YIELD DATA

Включено 8.100 
страници*

6.500 
страници*

Смяна 4.500 
страници*

7.500 
страници*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/ 
IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images 
printed and usage conditions. For more information visit 
http://www.epson.eu/pageyield

1.  На базата на изчисленията на Epson, намалението в
средните разходи на страница и средния брой касети с
мастило, необходими за отпечатването на същия брой
страници като бутилките с мастило EcoTank 101 и 103.
Сравнение между средния брой отпечатани страници (A4 при
ISO/IEC 24711) на серията бутилки EcoTank 101 и 103 и
оригиналните консумативи (IDC, Hardcopy Peripherals
Consumables Tracker, доставки за 2020 г., публикувано
през първото тримесечие на 2021 г.), използвани в 25-те
най-продавани принтери с мастиленоструйни касети A4 под
100 евро (без данъци) в Чехия, Унгария, Полша и Турция
(IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, доставки
за 2020 г., публикувано през първото тримесечие на 2021
г.). Разходите на страница се изчисляват като
съответните приходи от продажбите на бутилки/касети и
общият брой отпечатани страници се разделят на броя
продадени устройства.
2.  Въз основа на месечен обем от 100 страници A4 и най
ниския брой отпечатани страници от предоставения
комплект мастила.
3.  Посоченият брой на отпечатаните страници е изчислен
въз основа на оригинална методология на Epson при
симулация на печат на тестовите шаблони по ISO/IEC
24712 или 29103. Посоченият брой на отпечатаните
страници НЕ Е базиран на самия стандарт ISO/IEC 24711
или 29102. Посоченият брой отпечатани страници може да
варира в зависимост от изображенията, които
отпечатвате, вида хартия, който използвате, честотата
на отпечатване и условията на околната среда, напр.
температура. По време на първоначалната настройка на
принтера се изразходва малко количество мастило за
запълване на дюзите на печатащата глава, така че броят
отпечатани страници с първоначално приложения комплект
може да бъде по-нисък.
4.  Приложенията Epson Smart Panel и Epson Creative
Print изискват безжична връзка. За Epson Email Print и
Epson Remote Print Driver е нужна връзка с интернет. За
допълнителна информация, поддържани езици и устройства,
посетете www.epsonconnect.eu
5.  Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва
средното ESAT за теста на офис категорията при
двустранен печат по подразбиране.  За повече информация
посетете уеб сайта на Epson

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


