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Multifunkciós nyomtató beépített tintatartályokkal a gyors, 
költséghatékony és megbízható színes nyomtatáshoz, másoláshoz, 
szkenneléshez és faxoláshoz.

Az L565 ideális a gyors, jó minőségű és ultra alacsony költségű nyomtatást, 
szkennelést, másolást és faxolást, valamint Wi-Fi és Ethernet funkciókat kereső kisebb 
irodák számára. A nagy kapacitású tintatartályoknak köszönhetően a felhasználók több 
oldalt tudnak kinyomtatni alacsonyabb költséggel. A nyomtató telepítése 
problémamentes, ezzel is növelve a hatékonyságát. A Micro Piezo-technológiának és 
az akár 9,2 oldal/perc2 ISO nyomtatási sebességnek segítségével gyorsan készíthetők 
kiváló és állandó minőségű nyomatok.

Takarítsa meg a költségek akár 90%-át2a mindennapi problémamentes 
nyomtatás során
Az L565 fekete-fehérben és színesben is ultra alacsony lapköltségű nyomtatást kínál. 
A nyomtatóhoz négy színes Epson tintatartályt (cián, sárga, magenta, fekete) és két 
extra fekete tintatartályt mellékelünk, hogy a felhasználók 12 000 fekete-fehér és 6500 
színes oldalt nyomtathassanak3 az induló tintakészlettel.

Növelje a hatékonyságát
A telepítés egyszerű és problémamentes, így azonnal elkezdhet dolgozni vele. A Wi-Fi 
kompatibilitás és az Epson Connect4 megkönnyíti a nyomtatást az okostelefon(ok)ról 
vagy táblagépekről. A dokumentumok és a fényképek közvetlenül a mobileszközökről 
is kinyomtathatók az Apple AirPrint5 és a Google Cloud Print-kompatibilitásnak 
köszönhetően. A 30 lapos automata lapadagoló gyors és egyszerű másolást, 
szkennelést és faxolást biztosít. Az 1200 dpi felbontású szkennerrel kiváló 
minőségben szkennelhetők a fényképek és a dokumentumok, a multi-copy funkció 
pedig lehetővé teszi, hogy időt megtakarítva, egy oldalt gyorsan, akár 99-szer is 
lemásoljon egyetlen menetben.

Megbízható Epson minőség
A nyomtató egyedi, nagy kapacitású tintatartályrendszere megbízható színes 
nyomtatást garantál, a tintaújratöltés problémamentes és egyszerű. Az Epson gyári 
tintatartályok ergonómiailag kedvező kialakítással lehetővé teszik a tintatartály könnyű, 
cseppmentes újratöltését. Az L565 nyomtatóhoz egyéves vagy 30 000 oldalas gyártói 
jótállást biztosítunk.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ultra alacsony költségű nyomtatás, 
másolás és szkennelés
Takarítsa meg a költségek akár 90%-át2 a 
mindennapi problémamentes nyomtatás 
során
Kiváló minőségű, megbízható nyomatok
Micro Piezo technológia és eredeti Epson 
tinta
Biztos üzemeltetés
Az Epson 12 hónapos vagy 30 000 oldalas 
jótállásával
Felhasználóbarát
Problémamentes működés, egyszerű 
beállítás és karbantartás és 30 lapos 
automata lapadagoló
Rugalmas
Wi-Fi és Ethernet kapcsolat és egyszerű 
mobil nyomtatás



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód „On-demand” tintasugaras (piezoelektromos) nyomtatás
Legkisebb cseppméret 3 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Dye Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

9,2 Lap/perc Monokróm, 4,5 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség33 Lap/perc Monokróm (normál papír), 15 Lap/perc Colour (normál papír), 69 másodperc 10 x 15 
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Színek Fekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX
Gyorstárcsázás (max.) 60 név és szám
Oldalmemória Akár 100 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók Faxolás PC-n keresztül, Késleltetett küldés, Faxkörözvény

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

0.6729166666666666, Felhasználó által definiált, Legal
Kétoldalas Manuális
Automatikus dokumentum-
behúzás

30 Oldalak

Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 100 Lapok maximális, 20 Fotólapok

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 11 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,6 Watt (alvó módban), 4 

Watt Kész, 0,3 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified
Termék méretei 484 x 377 x 226 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 6,2 kg
Mellékelt szoftverek Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet beállítás

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 30.000 Oldalak

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CE53401

Vonalkód 8715946546681

db 1 Egységek

Származási ország Indonézia

L565

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
4 db 70 ml-es, színenként cserélhető 
tintatartó palack (Bk,C,Y,M) és 2 db extra 
fekete tintatartó palack
Nyomtató
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

664

664

664

664

1.  Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT értékeket jelezve az Office Category teszt
alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. További
információkért látogasson el a www.epson.eu/testing
weboldalra
2.  Az összehasonlítás az IDC EMEA Hardcopy Tracker felmérése
alapján (2014. harmadik negyedévi adatok), a versenytársak
legjobb tíz A4-es fekete-fehér lézernyomtatójával és
multifunkciós készülékével, legjobb tíz színes
lézernyomtatójával és multifunkciós készülékével és legjobb
tíz tintasugaras nyomtatójával és multifunkciós készülékével
készült. A lapköltség kiszámítása az IDC EMEA Consumables
Tracker (2014. első félévi adatok) átlagos eladási ára és a
gyártók 2014. decemberében közzétett teljesítményei alapján
történt. További információkért látogasson el a
www.epson.hu/itssavings weboldalra.
3.  A megadott kapacitás/lapköltség megállapítása az Epson
eredeti módszerével, az ISO/IEC24712 szabványban megadott, a
nyomtatási szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján
történt. A megadott kapacitás/lapköltség NEM az ISO/IEC24711
szabványon alapul. A megadott kapacitás/lapköltség eltérő
lehet a nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a
nyomtatás gyakoriságától és az olyan környezeti
feltételektől függően, mint pl. a hőmérséklet.
4.  Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges. További
információkért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök
listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect weboldalra
5.  Az AirPrint-kompatibilis nyomtatók az iPad (minden
modell), az iPhone (3GS és újabb verzió), valamint az iPod
touch (3. generáció és annál újabb verzió) eszközökkel
működnek, amelyeken az iOS legfrissebb verziója fut.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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