L6191

Multifuncional Tanque de Tinta

Multifuncional EcoTank®

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Multifuncional colorida com ADF
Ideal para empresas e grupos de trabalho
Principais características
· Novo sistema fácil de recarregar — garrafas com abastecimento

A multifuncional Wireless EcoTank® L6191 utiliza a inovadora impressão
sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com
abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de
cada cor.

automático, programadas para um abastecimento fácil e limpo de cada cor.
· Baixíssimo custo de impressão — economize até 90% em tinta com as

garrafas de substituição3.

Além disso, com a EcoTank® L6191 é possível imprimir até 7.500 páginas
em preto1 ou 6.000 páginas coloridas1. Imprima centenas de projetos sem
interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem
a aproximadamente 35 cartuchos de tinta2, economizando até 90% em tinta
com as garrafas de substituição de baixo custo3. A EcoTank® L6191 tem
ADF 30 folhas simplex, impressão rápida e automática frente e verso, além
de contar com um visor LCD touch colorido de 2.4”.

· Economize tempo e papel — ADF para 30 folhas simplex; impressão

automática frente e verso e capacidade de 250 folhas.
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Sistema Original Tanque de Tinta Epson

®

Baixíssimo custo
de impressão3

Tecnologia Wireless
integrada para redes, Ethernet
e Wi-Fi Direct5

Capacidade de 250 folhas

Multifuncional EcoTank® L6191
WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Especificações técnicas
Impressão
Tecnologia de impressão
Linguagem de impressão
Tamanho da gota de tinta
Resolução
Velocidade de impressão †
Máxima
Normal
Automática frente e verso+
Impressão e digitalização Wireless

Folhas individuais
Jato de tinta PrecisionCore® 1S de 4 cores (CMYK)
Epson ESC/P®-R
3 picolitros
Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos
de papel
Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm
Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm
Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm
Epson ConnectTM Solutions4: Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM),
Epson Email Print, Remote Print Driver, digitalização para a nuvem.
Outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service.

Cópias
Velocidade das cópias††
Modos de cópia
Quantidade
Tamanho
Funções de cópia
Digitalização
Tipo de scanner
Área de digitalização Máxima
Resolução
Ótica
Hardware
Interpolada
Profundidade das cores
Funções de digitalização
Fax

11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores)
Colorida, preto/branco, padrão/melhorada
1-99 cópias (sem PC)
Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5"x14")
1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas,
qualidade, remover perfurados, remover sobras, cópia de documentos,
sem bordas

Tamanho máximo (definido pelo usuário)

Umidade relativa
Nível de ruído
Requisitos de energia
Consumo de energia (aproximado)
Dimensões (L x P x A) e Peso

23,1cm

30 folhas, simplex
Tamanho máximo: ofício/21,6 cm x 35,6 cm

Utilização do papel
Suporte de papel sem PC

Visor LCD touch colorido de 2.4"
Em operação: 10 ° a 35 °C
Armazenamento: -20 ° a 40 °C
Em operação: 20 - 80%
Armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)
Impressão PC/Premium glossy (lustre): 37 dB(A)
Impressão PC / Papel normal: 53 dB(A)
Tensão nominal: CA 100 - 240 V Universal (Automático)
Frequência nominal: 50 - 60 Hz
Corrente nominal: 0,4 – 0,2 A
Impressão de cópia independente: 12 W ISO 24712
Modo em espera: 5,4 W
Modo em repouso: 1 W Modo desligado: 0,2 W
Aberto: 41,7 cm x 50,3 cm x 25,5 cm
Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm
Peso: 6,8 kg

1200 dpi
1200 x 2400 dpi
9600 x 9600 dpi
48 bits de entrada, 24 bits de saída
Digitalização para PC, digitalização para a nuvem4

Alimentador automático de documentos

Compatibilidade

Tipos
Envelopes
Bandeja de entrada para papel
Bandeja de saída
Geral
Tela
Temperatura

Base plana com sensor de linhas CIS colorido
21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Preto e branco e colorido
Modem: 33.6 Kbps
Memória: até 100 páginas
Marcações rápidas: 60 (máxima)
Software PC fax: enviar/receber, fax para e-mail, fax para arquivo

Conectividade
Conectividade padrão

9 cm x 13 cm, 10 cm x15cm,13cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm,
carta/21,6 cm x 27,9 cm, A4, A6, meia carta/14 cm x 21,6 cm,
ofício/21,6 cm x 35,6 cm, executivo /18,4 cm x 26,7 cm, definido
pelo usuário (9 cm x 13 cm - 33 cm x 120 cm)
Suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico
Nº 10 (10,4 cm × 24,1 cm), DL (11 cm × 22 cm), C6 (11,4 cm × 16,3 cm)
250 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes
30 folhas de papel normal

USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct ,
Ethernet (10/100 Mbps)
Compatibilidade: Windows Vista® /Windows® 7/Windows®
8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit) Windows®
XP Professional x64 Edition SP2Windows Server® 2003 SP2 – Windows
Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x7
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34,7cm
37,5cm

O que há na caixa:

Multifuncional Epson EcoTank® L6191, manual, CD-ROM para instalação,
cabo de energia, 1 garrafa de tinta 504 preta (127 mL) e 1 garrafa por cada
tinta colorida 504 (70 ml) ciano, magenta, amarela
Driver de impressora Epson, Epson Scan 2, PC-Fax
Filipinas

Software disponível8
País de origem
Tinta
Garrafas de substituição de tinta original Epson

1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas1
3 garrafas de tintas coloridas: (Ciano, Magenta, Amarela) Rendem
até 6.000 páginas1
A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor
rendimento e qualidade da impressão e não arriscar a garantia do produto.
Cumpre com as normas RoHS
Epson L6191 (BIVOLT) C11CG19303
Garrafa de tinta Preta T504120-AL
Garrafa de tinta Ciano T504220-AL
Garrafa de tinta Magenta T504320-AL
Garrafa de tinta Amarela T504420-AL
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Características ecológicas9
Códigos de produtos e das garrafas1

Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 29,7 cm,
carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6 cm,
ofício / 21,6 cm x 35,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm,
20 cm x 25 cm, A4, carta)
21,6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2")

† 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. ǀ †† 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- Para obter impressões de qualidade, parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para inicialização da impressora e, portanto, o seu rendimento é menor que o kit de garrafas de tinta de
substituição. Rendimentos das garrafas de tinta de substituição baseado no padrão ISO/IEC 24712 com texto e gráficos coloridos usando a metodologia da Epson. Os rendimentos poderiam variar significativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão,
a temperatura e a umidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para impressão e manutenção da impressora. Para mais informações, acesse www.epson.com.br
| 2- Estimativa de cerca de 35 kits de cartuchos baseada nos rendimentos de impressão das garrafas de tinta preta e coloridas de substituição em comparação com os cartuchos de capacidade padrão de tinta para impressoras de cartuchos com características similares dos principais fabricantes
a partir de julho de 2017. | 3- A economia de energia é comparada baseada no custo da compra de garrafas de tinta de substituição e o custo dos cartuchos suficientes para alcançar o rendimento total em páginas das garrafas, usando os preços na internet dos principais fabricantes de
multifuncionais e os rendimentos dos cartuchos da capacidade mais alta para as impressoras de jato de tinta para o consumidor vendidas na América Latina e com características similares e preços de $150 USD ou menos, de acordo com fontes de dados da indústria de terceiros a partir de
julho de 2016, nos últimos 12 meses. | 4- 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 | 5- Com certificação de Wi-Fi CERTIFIEDTM o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software para impressora. | 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 A4 (1-20 ppm ISO coloridas e 1-30 ppm em preto) mais vendidas na América Latina
com preços de até $499 (USD), em setembro de 2017, baseada na especificação de voltagem de operação do fabricante. A economia exata de energia irá variar de acordo com a utilização do produto.

ECOLÓGICA:
ATÉ 90% MENOS
CONSUMO DE ENERGIA
EM COMPARAÇÃO COM
AS IMPRESSORAS LASER9

Distribuidor Autorizado:

Novo sistema de
abastecimento EcoFitTM

Caixa de manutenção substituível

Bandeja frontal de 250 folhas

Características Ecológicas
• Economize até 50% de papel com
impressão/cópia automática duplex
• Baixo consumo de energia, de
12 W em modo de operação

Epson do Brasil:

• Desenvolvido para fácil reciclagem
• Cumpre com as normas RoHS

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

www.epson.com.br

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
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