
Epson L1250
FIŞĂ TEHNICĂ

Beneficiați de imprimare wireless și de un cost minim pe pagină cu 
această imprimantă EcoTank fără cartușe, perfectă pentru locuințele 
moderne

Economisiți până la 90% din costurile de imprimare1 cu imprimantele Epson EcoTank 
fără cartușe. Furnizate cu recipiente de cerneală de mare capacitate, rezervoarele de 
cerneală integrate sunt ușor de umplut, datorită recipientelor de cerneală special 
proiectate. Fără cartușe de schimb și cu caracteristici flexibile de conectivitate, aceasta 
este imprimanta perfectă pentru toți cei care au nevoie de printuri de calitate 
superioară la un cost pe pagină incredibil de scăzut.

Spuneți adio cartușelor de cerneală
Imprimare acasă fără probleme - rezervoarele de cerneală de capacitate foarte mare 
permit reumpleri fără probleme, iar recipientele blocabile cu cheie sunt concepute 
astfel încât să poată fi introduse doar culorile corecte. 

Continuați să economisiți
Această imprimantă economică economisește până la 90% din costurile de imprimare1
și este livrată cu cerneală până la 3 ani inclusă în cutia imprimantei2. Imprimați până la 
8.100 de pagini alb-negru și 6.500 color3 cu cerneala inclusă, iar un set de recipiente 
de cerneală de schimb furnizează echivalentul a 66 de cartușe de cerneală1.

Flexibilitate în utilizare
Integrați cu ușurință această imprimantă în configurația existentă și imprimați de pe 
dispozitive mobile, tablete și laptopuri4. În plus, aplicația Epson Smart Panel poate 
controla imprimanta de pe dispozitivul inteligent4. Imprimați documente și fotografii, 
configurați, monitorizați și depanați, toate de pe telefon sau tabletă.

Dotate cu numeroase caracteristici
Dispunând de o tavă de hârtie pentru 100 de coli, de imprimare foto fără margini (până 
la 10x15 cm) și de viteze de imprimare de până la 10 pagini pe minut5, puteți îndeplini 
cu ușurință sarcini multiple.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimare la un cost extrem de scăzut
Economisiți până la 90 % din costurile de 
imprimare1

Cerneală pentru până la 3 ani în cutia 
imprimantei2
Include 8.100 pagini alb-negru și 6.500 color
3

Recipiente cerneală de schimb de mare 
capacitate
Până la 66 de cartușe de cerneală într-un 
singur set de recipiente de cerneală1

Sistem de rezervoare de cerneală fără 
probleme
Beneficiați de reumpleri fără probleme cu 
recipiente blocabile cu cheie și rezervoare 
frontale
Aplicația Epson Smart Panel
Configurați, monitorizați, imprimați și altele 
de pe dispozitivul inteligent4



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare Epson Micro Piezo™)
Mărime minimă a picăturilor 3 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Dye Ink
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI
Configuraţie duze 180 Duze negru, 59 Duze per culoare
Randament Post individual, Home Office
Multifuncţional Imprimare

PRESIUNE
Number of colours 4 colour
Viteză de imprimare ISO/IEC 
24734

10 Pagini/min. Monocrom, 5 Pagini/min. Colour, 69 Secunde per fotografie de 10 x 15 cm

Viteză maximă de imprimare 33 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 15 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 27 Secunde per 
fotografie de 10 x 15 cm (Hârtie fotografică lucioasă Epson premium)

Culori Negru [Dye], Cyan [Dye], Galben [Dye], Magenta [Dye]
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie 1
Formate hârtie A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (plic), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 

(12,5x17,6 cm), No. 10 (plic), DL (plic), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm
Duplex Manual
Capacitate tavă hârtie 100 Coli Standard
Prelucrare suporturi Borderless print (up to 10 x 15cm)
Capacitate tavă hârtie ieşire 30 Coli
Greutate a hârtiei adecvată 64 g/m² - 300 g/m²

GENERAL
Consum de energie 0,7 Waţi (mod repaus), 12 Waţi (imprimare), 3 Waţi Ready, 0,2 Waţi (opriţi), TEC 0,14 kWh/week
Dimensiuni produs 375 x 347 x 169 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,9 kg
Sisteme operative compatibile Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2008 (32/64 biţi), 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

Servicii de imprimare Cloud şi 
mobilă

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

Colour Black
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service, 30.000 Pagini

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CJ71402

Cod de bare 8715946684383

Ţară de origine Filipine

Epson L1250

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Certificat de garanţie
4 recipiente individuale de cerneală de câte 
65 ml fiecare (negru, cyan, galben, 
magenta), plus 1 recipient suplimentar de 
cerneală neagră
Drivere şi programe utile (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

103

103

103

103

INK BOTTLE YIELD DATA

Inclus 8.100 pagini* 6.500 pagini*

Înlocuire 4.500 pagini* 7.500 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile 
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii 
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield

1.  Pe baza calculelor Epson, economii medii privind costul pe
pagină și numărul mediu de cartușe de cerneală necesar pentru
imprimarea aceluiași număr de pagini ca și recipientele de
cerneală EcoTank „101” și „103”. Comparație între volumul
mediu (imprimări A4 conform ISO/IEC 24711) al recipientelor
EcoTank din seriile „101” și „103” și consumabilele originale
(IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, livrări din
2020, publicat în T1 2021) utilizate la cele mai bine vândute
25 de imprimante A4 cu jet de cerneală, pentru uz personal,
sub 100 EUR (fără taxe) în Republica Cehă, Ungaria, Polonia și
Turcia (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, livrări
din 2020, publicat în T1 2021). Cost pe pagină calculat prin
împărțirea veniturilor relevante din vânzările de
recipiente/cartușe și a volumului total la vânzările unitare.
2.  Pe baza unui volum de imprimare de 100 de pagini A4 pe
lună și a celui mai mic volum produs cu setul inclus de
cerneluri.
3.  Volumele de imprimare menționate sunt extrapolate pe baza
metodologiei originale Epson din simularea imprimării
modelelor de testare, prevăzute de standardul ISO/IEC 24712
sau 29103. Volumele de imprimare menționate NU se bazează pe
standardul ISO/IEC 24711 sau 29102. Volumele de imprimare
menționate pot varia în funcție de imaginile pe care le
imprimați, de tipul de hârtie pe care îl utilizați, de
frecvența imprimărilor și de condițiile de mediu, cum ar fi
temperatura. În timpul configurării inițiale a imprimantei, o
anumită cantitate de cerneală este utilizată pentru a umple
duzele capului de printare, prin urmare volumul de imprimare
al setului inclus inițial va fi mai mic.
4.  Aplicațiile de printare Epson Smart Panel și Epson Creative
Print necesită o conexiune wireless. Epson Email Print și Epson
Remote Print Driver necesită o conexiune la internet. Pentru
mai multe informații și pentru limbile și dispozitivele
acceptate, vizitați www.epson.ro/connect
5.  Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media
ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex
folosind setările implicite.  Pentru informații suplimentare,
vizitați site-ul web Epson

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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