L1455

Multifuncional tanque de tinta

Multifuncional EcoTank®

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Multifuncional EcoTank® de grande formato com tanque de tinta
recarregável de super alta capacidade e texto de qualidade laser.
Principais características
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Imprime até 6.000 páginas em preto ou 6.500 páginas coloridas1
Tecnologia PrecisionCore®, que imprime texto preto em qualidade laser
Impressão e digitalização de grande formato
Economize até 50% em papel com impressão automática frente e verso
Alimentação de papel: 2 alimentadores de 250 folhas + 1 alimentador
traseiro
Eficiência inesgotável: até 80% menos de consumo de energia em
comparação com uma laser colorida9
Inclui Wi-Fi Direct® 3 e Ethernet
Porta USB e leitor de cartões integrado
LCD colorido de 4,3”: fácil configuração e navegação

A multifuncional EcoTank® L1455 de grande formato é a escolha ideal para
escritórios que requerem de alta produtividade de impressão com baixo
custo, sem comprometer a qualidade. Com os tanques de tinta
recarregáveis de alta capacidade, é possível imprimir até 6.000 páginas
em preto com qualidade laser e até 6.500 páginas coloridas1, e com a
função de imprimir automaticamente em frente e verso, é possível
economizar até 50 % em papel. Esta impressora rápida e fácil de usar
também possui uma capacidade de papel de 501 folhas e oferece
impressão wireless a partir de tablets e smartphones2. Além disso, conta
com monitoramento remoto de impressão para otimizar a eficiência em
grupos de trabalho.

A3+
®

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Impressão de grande formato
de até 33 X 48 cm

Visor LCD colorido de 4,3”:
fácil configuração e navegação

Inclui Wi-Fi Direct® 3
e Ethernet

Multifuncional EcoTank L1455
®
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Impressão
Tecnologia de impressão
Linguagem de impressora
Resolução máxima de impressão
Velocidade máxima de impressão†
Velocidade de impressão ISO††
Velocidade de impressão ISO dupla face††
Tamanho mínimo de gota de tinta
Tinta
Paleta de tinta
Configuração da tinta
Garrafas de tinta de reposição1

Cópia
Velocidade de cópia ISO††
Modos de cópia
Quantidade de cópia
Tamanho máximo da cópia
Funções de cópia

Digitalização
Tipo de scanner
Resolução máxima do hardware
Resolução do hardware
Resolução máxima
Tamanho da base de digitalização
Profundidade de bits do scanner
Funções de digitalização

Conectividade
Conectividade padrão
Sistemas operacionais

Uso do papel
Suporte de papel sem PC

Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Cabeça de impressão PrecisionCore® 2S
ESC/P-R
4800 x 1200 dpi otimizados
32 ppm em preto / 20 ppm em cores
18 ppm ISO em preto / 10 ppm ISO em cores
8,7 ppm ISO em preto / 6 ppm ISO em cores
3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros

Tamanho máximo do papel
Tamanhos de papel

Tipos de papel

Preta, Ciano, Magenta e Amarela
4 tanques de tinta individuais
Garrafa de tinta Preta 774: Rendimento de aprox. 6.000 páginas
Garrafa de tinta 664 Ciano, Magenta, Amarela: Rendimento de aprox. 6.500 páginas
A Epson recomenda o uso de garrafas de tinta originais Epson para ter o melhor
rendimento e a melhor qualidade de impressão.

Tipos de envelope
Capacidade de entrada de papel
Capacidade de saída de papel
Alimentador automático de documentos
Entrada para cartões de memória

16 cpm ISO em preto / 8,8 cpm ISO em cores
Colorida, Preto/Branco, Padrão/Melhor
1 - 999 (sem PC)
29,7 cm x 42 cm/A3
1 lado a 2 lados automático, 2 lados a 1 lado, 2 lados a 2 lados, ajustar à página,
redução e ampliação automática (25% a 400%), cópia de identificação, densidade de
cópia ajustável, impressão intercalada, pré-visualização, redimensionar, remover
perfurados, remover sombras

Colorido com base plana (sensor de linhas CIS)
2400 dpi
1200 x 2400 dpi
9600 dpi interpolados
29,7 cm x 43,2 cm
Entrada: cor de 48 bits / Saída: cor de 24 bits
Digitalização para PC, Digitalização para nuvem5 (incluindo e-mail), digitalização para
PDF, Digitalização para dispositivo de memória, Digitalização para pasta em rede/FTP.
(todas as digitalizações informadas são feitas via Software através de um PC conectado).
USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n3, Ethernet (10/100/1000 Mbps),
Wi-Fi Direct® 3
Windows 10, 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), 7 (32 bits, 64 bits),
Windows VistaTM (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits),
XP Professional x64 Edition,
Windows Server® 2012 R26, 20126,
2008 R26, 20086, 2003 R26, 20036, Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x7

Portas USB
Gerais
Tela
Temperatura
Umidade relativa
Nível de ruído
Requisitos elétricos

Consumo de energia
Normas de segurança
Peso e dimensões (L x P x A)

®

Impressão móvel

Epson ConnectTM 2, Epson Email Print, Epson iPrintTM Mobile App,
Epson Remote Print , Epson Scan to Cloud5

Outros

Google Cloud PrintTM

† As páginas máximas por minuto (PPM) são medidas depois de primeira página baseado em padrões de texto, no modo Rascunho,
em papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, o software utilizado e a complexidade da
página. | †† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. As velocidades de
cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 29183. Os tempos de impressão ou cópia reais
variam de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade das páginas. Para mais informações, acesse
www.epson.com.br/velocidade | 1- Rendimento baseado no padrão ISO/IEC 24712 com texto e gráficos coloridos usando a
metodologia da Epson. O rendimento em preto é de aproximadamente 6.000 páginas utilizando 1 garrafa de tinta preta de
reposição e o rendimento em cores é de aproximadamente 6.500 páginas utilizando garrafas de reposição de tinta ciano, magenta
e amarela. Para obter impressões de qualidade, parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para inicialização da impressora e,
portanto, o seu rendimento pode ser aproximadamente 15% menor que o kit de garrafas de tinta de reposição. Para mais
informações, acesse www.epson.com.br | 2- A maioria das funções requer que a impressora tenha conexão de Internet e também
um dispositivo para Internet e/ou e-mail. Se quiser uma lista das impressoras habilitadas para Epson Connect e dos dispositivos e
aplicativos compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect | 3- Com certificação de Wi-Fi CERTIFIEDTM o nível de rendimento
depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora. | 4- A garantia legal é de 0 a 3
meses e de 4 a 12 meses, ou até 25.000 páginas (o que ocorrer primeiro). | 5- Requer conexão de Internet, uma conta de Epson
Connect gratuita e um endereço de e-mail ou uma conta de armazenamento de dados na nuvem. Para consultar uma serviços
compatíveis com a nuvem, acesse www.epson.com.br/connect | 6- No Windows Server OS só é possível imprimir e digitalizar.
| 7- Alguns aplicativos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X. | 8- É preciso ter uma conexão de Internet para
instalar os drivers e o software de OS X | 9- A economia de energia é comparada com as impressoras e multifuncionais laser
coloridas mais vendidas com preços de até $399 (USD), em dezembro de 2015, baseada na especificação de voltagem de
operação do fabricante. A economia exata de energia irá variar de acordo com a utilização do produto.

O que há na caixa:

Software incluso8
Garantia4
País de origem
Informação para realizar pedidos

Porta USB e leitor de cartão de memória

Comum (Carta, A4),
Fotográfico (10,1cm x 15,2 cm; 12,7 cm x 17,7 cm; 20,3 cm x 25,4 cm, Carta, A4)
33 x 119,4 cm
8,8 x 12,7 cm, 10,1 x 15,2 cm, 12,7 x 17,7 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,5 x 27,9 cm,
21,5 x 35,5 cm, A4, A6, A3, A3+ meia carta, executivo, definido pelo usuário
(8,8 x 12,7 cm - 33 x 119,4)
Comum, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo
Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte,
Premium Presentation Paper Matte e Premium Presentation Paper Matte dupla face
N.º 10; papel comum, papel bond, correio aéreo
501 folhas de papel comum total (250 folhas de papel comum x 2 bandejas além de
1 folha no alimentador traseiro)
125 folhas de papel comum
35 folhas, digitaliza/copia/fax 2 lados com resolução 1200 x 2400 dpi, até tamanho
de papel A3 (29,7 x 42 cm)
Memory Stick Duo, SDHC, MiniSD (com adaptador), MiniSDHC (com adaptador),
SDXC, micro SDXC, MagicGate Memory Stick Duo (com adaptador), Memory Stick
PRO (com adaptador), Memory Stick PRO-HG Duo (com adaptador), Memory Stick
Micro (com adaptador)
Impressão direta até em papéis de tamanho A3, dispositivos de memória flash USB
LCD de 4,3" colorido
Em operação: 10°C a 35°C
Armazenamento: -20°C a 40°C
Em operação: 20% - 80%
Armazenamento: 5% a 85% (sem condensação)
Potência: 6,4 B(A)
Pressão: 48 dB(A)
Tensão Bivolt para o produto C11CF49302
Frequência nominal: 50 – 60 Hz
Corrente nominal: 0,6A
Aprox. 20 W ISO 24712 (cópia, impressão, independente)
Aprox. 04 W (Modo desligado) certificação ENERGY STAR®
UL60950-CAN/CSA-22.2 N.º 60950 EMI FCC Parte 15
subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B
Impressão: 66,6 x 81,7 x 41,8 cm
Armazenamento: 66,6 x 48,6 x 41,8 cm
Peso: 23 kg
Impressora multifuncional EcoTank® L1455, manual, CD-ROM
para instalação, cabo de energia, uma garrafa de tinta1 preta 774,
três garrafas de tinta1 da série 664: ciano, magenta, amarelo e cabo USB.
Drivers de impressora Epson, Epson Scan
1 ano
Indonésia
Nome do produto: Multifuncional EcoTank® L1455
Código do produto: C11CF49302

2 alimentadores de 250 folhas + 1 alimentador traseiro

Distribuidor Autorizado:
Características Ecológicas
• Economize até 50% de papel com • Baixo consumo de energia,
de 9,1 W em modo de espera
Impressão automática frente e verso
• Desenvolvidos para fácil reciclagem
• Certificada ENERGY STAR®
• Cumpre com as normas RoHS
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br
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