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L310

תכונות עיקריות

עלויות הדפסה נמוכות במיוחד
מיכל דיו משולב, בקיבולת אולטרה גבוהה

1כלול דיו בכמות המספיקה לשנתיים
הדפסת 12,000 דפים בשחור ו- 6,500 בצבע²

תוצאות איכותיות ואמינות
Epson ודיו מקורי של Micro Piezo טכנולוגיית

שלוות נפש
כולל אחריות של Epson ל- 12 חודשים או 30,000 

דפים
ידידותית למשתמש

ללא טרדות באמצעות הגדרה ותחזוקה פשוטות

מדפסת עם מערכת מיכלי דיו מובנית להדפסה צבעונית, חסכונית ואמינה ועם דיו 
.1כלול המספיק לשנתיים של שימוש

הדגם L310 אידיאלי למשתמשים ביתיים ולמשרד הביתי הרוצים הדפסה איכותית בעלות נמוכה 
במיוחד. הדגם כולל מיכלי דיו בקיבולת גבוהה המאפשרת למשתמשים להדפיס דפים רבים יותר במחיר 

נמוך יותר. הגדרה קלה ונטולת טרדות מסייעת להתחיל מייד בעבודה כדי למקסם פרודוקטיביות 
2ולהימנע מהשבתה. טכנולוגיית ראש הדפסה Micro Piezo ומהירות הדפסת ISO של 9.2 דפים לדקה

מסייעות להפיק במהירות תוצאות איכותיות ועקביות.

היפרד לשלום ממחסניות דיו
הדגם L310 מציע עלות נמוכה לכל דף הן עבור הדפסה בשחור והן עבור הדפסה בצבע. המדפסת 

מגיעה עם בקבוקי דיו של Epson בארבעה צבעים (ציאן, צהוב, מג'נטה, שחור) ושני בקבוקי דיו שחור 
נוספים שכלולים, כך שיש לך את כל מה שנדרש כדי להתחיל בעבודה מייד עם הוצאתה מהאריזה. 

מיכל הדיו המשולב בקיבולת גבוהה מאפשר למשתמשים להדפיס עד 12,000 דפים בשחור ו- 6,500 
 בעזרת ערכת הדיו ההתחלתית, כלומר זמן רב יותר עד שיהיה עליך לקנות דיו להחלפה.3דפים בצבע

פרודוקטיביות משופרת
הגדרת המדפסת L310 קלה ונטולת טרדות ואתה יכול להתחיל להשתמש בה מייד. כאשר מגיע הזמן 

למלא מחדש דיו, טכנולוגיית מילוי מהירה הופכת את הפעולה לפשוטה ומהירה כדי להפחית זמני 
השבתה. בקבוקי הדיו המקוריים של Epson הופכים את מילוי מיכל הדיו למשימה קלה באמצעות 

התיוג הברור והפיות שמונעות טפטוף.

Epson הדפסה באיכות
מיכל הדיו תוכנן במיוחד ומשולב בצורה מושלמת במדפסת ובקבוקי הדיו המקורי של Epson מקלים על 

מילוי מחדש של מיכל הדיו באמצעות התיוג הברור והפיה שמונעת טפטוף, לפיכך תוכל ליהנות 
מהדפסה צבעונית אמינה ללא מהומה וטרדות. הדגם L310 מגיע גם עם אחריות לשנה אחת או 

30,000 דפים, כדי להעניק לך שלוות נפש נוספת. 



L310

מה בקופסה

כבל חשמלי
הוראות תצוגה

(CD) תכנה
4 x  בקבוקי דיו נפרדים של 70 מ"ל(Bk,C,Y,M) + 

2 בקבוקי דיו שחור נוספים
מכשיר עיקרי

מסמכי אחריות

תאימות מחסניות דיו

664

664

664

664

מפרט המוצר

טכניקה
On-demand inkjet (Piezo electric) שיטת הדפסה

3 ???, With Variable-Sized Droplet Technology גודל טיפות מינימלי
Dye Ink טכנולוגיית דיו

5.760 x 1.440 DPI רזולוציית הדפסה
180 פיות הזרקה שחור, 59 פיות הזרקה לצבע תצורת הזרקה

משרדית מדפסת ביתית, קבוצת עבודה תפוקה
הדפסה רב תכליתי

הדפסה
Colour 9,2 דפים/דקה בשחור, 4,5 דפים/דקה ISO/IEC 24734 מהירות הדפסה

 Epson) 10 ס"מx15 (נייר רגיל), 69 שנייה לתמונה Colour 33 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 15 דפים/דקה
Premium Glossy Photo Paper)

מהירות הדפסה מקסימלית

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

מפרט ניירות וחיישנים
1 מספר תאי הנייר

A4, A5, A6, B5, C6 (מעטפה), DL (10 ,מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתבX15 13 ,ס"מX18 16:9 ,ס"מ, 
הגדרה אישית, משפטי

פורמט הנייר

ידני דופלקס
100 גיליונות רגיל, 100 גיליונות מקסימלי, 20 ניירות פוטו מקסימום קיבולת מגש הניירות

30 גיליונות קיבולת מגש ניירות

כללי
(printing) ואט sleep mode), 10) ואט ENERGY STAR® qualified, 0,7 ,(כיבוי) 2,2 ואט מוכן, 0,3 ואט צריכת אנרגיה

482 x 222 x 130 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
2,8 ק"ג משקל

5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson 
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

עצמת רעשים

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7 
x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, 

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, XP Professional x64 Edition

מערכות הפעלה תואמות

AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Supply Voltage
USB חיבורים

220V אספקת חשמל

אחר
12 חודשים שירות אצל הספק, 30.000 עמודים

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CE57401 SKU

8715946546759 בר-קוד

Units 1 יחידה

הפיליפינים ארץ מוצא

40 יחידה גודל המשטח

1.  2 שנות דיו מבוססות על שימוש בנפח הדפסה חודשי ממוצע של
המשתמש (מחקר IDC WW Page Volume Program - משנת 2013)

ESAT המציג את הממוצע של ,ISO/IEC 24734 2.  נקבע לפי תקן
Office) (אומדן תפוקה רוויה) מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי

Category Test) להדפסת ברירת מחדל חד-צדדית. לקבלת מידע נוסף,
www.epson.eu/testing בקר בכתובת

3.  התפוקות/העלות הממוצעת לעמוד המוזכרות, משוערות בהתבסס על
מתודולוגיה מקורית של Epson מתוך הדמיית ההדפסה של תבניות

ניסיון שסופקו ב-ISO/IEC24712. התפוקות/העלות הממוצעת לעמוד
שהוזכרו אינן מבוססות על ISO/IEC24711. התפוקות/העלות הממוצעת

לעמוד שהוזכרו עשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות, לסוג
הנייר שבשימוש, לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה, כגון טמפרטורה.

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

רחוב הבונים 2  
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Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

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


