Epson lança novos modelos de impressoras
multifuncionais EcoTank para uso corporativo
Os modelos multifuncionais L15150 e L15160 permitem imprimir em formato A3 com
alta qualidade e velocidade de impressão a baixo custo

A Epson lança em janeiro dois novos modelos de impressoras da linha EcoTank para
uso corporativo, L15150 e L15160. Ideais para escritórios e negócios que desejam
imprimir em formato até A3. As multifuncionais coloridas permitem realizar impressões
rápidas e de baixo custo em diferentes tipos de papel, além de possibilitarem
digitalizações e cópias de documentos.
Com design compacto e visor touch LCD de 4.3 polegadas, as novas impressoras para
uso corporativo são versáteis e contam com tecnologia Epson PrecisionCore® HeatFree™, que garante alta qualidade de impressão sem necessidade de aquecimento.
Elas possuem ainda tinta pigmentada que alcança detalhes com alta nitidez e cores
vibrantes em impressões preto e branco e em cores.
"Os novos modelos da linha EcoTank para escritórios são opções inteligentes para
quem precisa de impressões rápidas em formato A3 e comqualidade superior. Elas
oferecem alimentação traseira para envelopes, papel fotográfico ou papéis de alta
gramatura, ocupam pouco espaço e foram desenvolvidas para facilitar o trabalho, com
alta produtividade a baixo custo”, explica Thiago Ribeiro, gerente de Negócios da Epson.
Com diversas funções como a conectividade avançada, (Wi-Fi Direct® e Ethernet), e
diferente dos modelos comercializados no varejo, esses modelos possuem contador de
páginas para outsourcing de impressão. Ambos os equipamentos contam com
funcionalidade de impressão frente e verso automática e integração do Software
ScanSmart para gerenciamento de documentos. Além disso, as impressoras têm um
alimentador automático de folhas que permite realizar cópias, digitalizações e fax de
até 33cm x 48cm (13 ”x 19”).

“Estamos sempre pensando em novas soluções para a indústria de impressoras
tanques de tinta e esses lançamentos são uma opção interessante e econômica para
escritórios que imprimem grande volume de documentos em formato A3 e precisam
contar com agilidade, sem perder a alta qualidade de impressão”, explica o gerente da
Epson. Segundo ele, as novas impressoras vêm com garrafas de reposição de tinta que
permitem imprimir até 7.500 páginas ISO (em preto) ou até 6.000 páginas ISO (colorida)
Além de contar com sistema EcoFit®, para abastecimento de forma simples, sem sujeira
e sem desperdício.

A L15160 possui velocidade de impressão de até 25 ISO ppm (em preto e em cores) e
a LI5150 de até 25 ISO ppm em preto e 12 ISO ppm em cores.

Sobre a Epson
A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão.
A empresa tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo
da impressão de injeção de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulhase de suas contribuições para conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson
Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera vendas anuais mundiais de valor superior a JPY 1
trilhão. global.epson.com/
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