
Multifuncional A3 colorida, com design compacto
para impressões de baixo custo

Principais Características

Menos intervenção e tempo de inatividade: capacidade de até 500 
folhas nas duas bandejas frontais e garrafas de reposição de tinta que 
permitem imprimir até 7.500 páginas ISO (em preto) ou até 6.000 
páginas ISO (coloridas)1. 

· 

· 

Produtividade a baixo custo:  velocidade de impressão de até 25 ISO 
ppm em preto e 12 ISO ppm em cores†, impressão frente e verso 
automática e integração do Software ScanSmart para gerenciamento de 
documentos, com um baixo custo total de operação.

Tecnologia sem calor:  PrecisionCore® Heat-Free™ Technology.

· 

Alta qualidade de impressão: impressões de qualidade excepcional 
graças à tinta pigmentada que alcança detalhes com alta nitidez e cores 
vibrantes em impressões preto e branco e em cores.

· 

Versatilidade para todos os tipos de papel:  imprime páginas de até 
33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia e digitaliza até 28 cm x 43 cm (11" x 
17"), alimentação traseira para envelopes, papel fotográ�co ou papéis de 
alta gramatura.

· 

Design compacto e elegante: tamanho compacto para encaixar em 
qualquer ambiente.

· 

Conectividade wireless3: conectividade avançada (Wi-Fi Direct® e 
Ethernet)3 para compartilhar facilmente no seu ambiente de trabalho a 
partir de smarphones e tablets.

· 

Sistema de abastecimento codi�cado EcoFitTM: simples, sem 
sujeira e sem desperdício. 

· 

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA| FAX | ETHERNET
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www.epson.com.br
Central de atendimento ao cliente:

Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

EcoTank® L15150
Especi�cações técnicas

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

•  Economize até 50% de papel com
    impressão automática frente e verso  

•  Baixo consumo de energia
    em modo de espera

•  De acordo com as normas RoHS

Características ecológicas:

Distribuidor Autorizado:

 

 

Conectividade
Conectividade padrão

Sistemas operacionais

Utilização de papel
Tipos de papel

Número de bandejas de papel
Capacidade de entrada de papel

Gramatura do papel
Geral
Visor
Temperatura

Umidade relativa

Nível de ruído
Tensão nominal
Frequência nominal
Corrente nominal
Consumo máximo de energia
País de origem
Peso
Dimensões (L x P x A)
O que está na caixa

Software disponível2

Garantia
Tinta
Tinta pigmentada
Garrafas de tinta de reposição10

 

Características ecológicas

Informações do produto

 

   

 

Jato de tinta PrecisionCore® de 4 cores (CMYK)
800 bicos em preto e 256 bicos em cores
3,8 picolitros
4800 dpi x 2400 dpi
25/12 ISO ppm (em preto/ em cores) simplex
15/9 ppm (em preto/em cores) duplex
1.300 páginas por mês/até 20.000 páginas por mês

SuperSpeed USB 3.0, wireless LAN iEEE (802,11 b/g/n/a/ac)3, Wi-Fi Direct®3, 
Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T
Windows® 10 (32-bits, 64-bits), Windows® 8/8.1 (32-bits, 64-bits), Windows® 
7 (32-bits, 64-bits), Windows Server® 20198, Windows Server® 20168, 
Windows Server® 2012 R28, Windows Server® 20128, Mac OS X® 10.6.8,
Mac OS® 10.15.x9, Linux, Citrix, Android™, iOSTM

Papel normal, Papel de apresentação ultra premium mate, papel de 
apresentação premium mate, papel de apresentação mate, envelopes N° 10 e 
cartolinas de até 255 g/m2

2 bandejas padrão
250 folhas padrão em cada bandeja, alimentação traseira 50 folhas (550 folhas 
total)
Bandeja multifuncional: até 90 g/m2

LCD Touch colorido de 4,3"
Funcionamento: 10 °C a 35 °C
Armazenamento: -20 °C a 40 °C
Funcionamento: 20% - 80%
Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)
Menos de 52 dB
AC 100 V - 240 V
50 Hz - 60 Hz
2,2 A - 1,0 A
54 W
Indonésia
21,2 kg
51,5 cm x 50 cm x 35 cm 
Multifuncional EcoTank L15150®, manual de instruções, cabo de alimentação, 
cabo USB
Driver de impressora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint, Google 
Cloud PrintTM, Scan to Cloud
Limitada de um ano para hardware***

DURABrite® Pro
T524120-AL garrafa de tinta preta (rendimento ISO 7.500 páginas)
T524220-AL (ciano), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarela) garrafa 
de tinta colorida (rendimento ISO 6.000 páginas)
A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir a melhor qualidade de 
impressão e desempenho.

Economize até 50% de papel com impressão frente e verso automática
De acordo com as regras RoHS

EcoTank® L15150 (110v) C11CH72301                        
EcoTank® L15150 (UPS) C11CH72302
EcoTank® L15150 (220v)  C11CH72303
Caixa de manutenção  C934500

Base plana em cores/ADF automático de frente e verso
1200 dpi/1200 dpi x 2400 dpi
9.600 interpolada
digitalização duplex de uma única passada, simplex 23/8 ipm (em preto/em cores)
29,7 cm x 43,2 cm
Digitalizar para PC via Document Capture Pro®, digitalizar para nuvem7 
(incluindo e-mail), digitalizar para cartão de memória/unidade �ash, 
digitalizar para PDF protegido por senha, suporte LDAP
Sensor de imagem de contato (CIS)
48 bits de entrada 24 bits de saída

Preto e branco ou colorido
Até 33.6 Kbps
Até 550 páginas
Base plana: A5 - A3
ADF: A5 - A3
A5 - A3
Até 200
Enviar, receber, fax para PC, rediscagem automática, catálogo de 
endereços, envio atrasado, envio em massa

64 g/m2 - 95 g/m2

50 folhas (80 g/m2)
Sim

Até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1200 dpi
Frente e verso automática, visualização, redução e ampliação 
automáticas (25% - 400%), intercalar, densidade de cópia ajustável, 1 
face para 2 faces, 2 faces para 1 face, 2 faces para 2 faces. 
Con�gurações: densidade, contraste, cor, nitidez, melhoria de texto e 
originais de vários tamanhos misturados

Impressão
Tecnologia de impressão
Número de injetores
Tamanho mínimo da gota de tinta
Resolução máxima de impressão
Velocidade de impressão ISO†

Ciclo de trabalho mensal recomendado4/máximo4 
Impressão e digitalização wireless
Soluções Epson Connect™5

Outros
Cópia
Velocidade de cópia††

Quantidade de cópias
Tamanho máximo de cópia
Resolução de cópia (entrada e saída)
Funções de cópia

Digitalização
Tipo de digitalização
Resolução óptica / hardware
Resolução máxima
Velocidade do scanner6 (ADF)
Digitalização tamanho máximo da base
Funções de digitalização

Tipo de scanner
Profundidade de bits do scanner
Fax
Tipo de fax
Modem
Memória de recepção
Tamanho do papel da transmissão
  
Recepção de tamanho de papel
Números de marcação rápida
Funções de fax

Alimentador automático de folhasGramaje 
Gramatura do papel
Capacidade máxima
Digitalização, cópia e fax automático frente e verso
Segurança

Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™
App (iOS™, Android™)
Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing 

16/9 ipm (em preto/em cores)
1 - 999
A3 (29,7 cm x 42 cm)

Certi�cação de número PIN para liberação de trabalho, acesso de controle de usuário, con�guração de impressora e rede por meio de 
con�guração da web usando o endereço IP da impressora, segurança SSL/TLS, IPsec, TPM

† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. Os tempos de impressão reais podem variar com base em fatores incluindo con�guração do sistema, softwares e complexidade da página. As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. Os tempos de impressão 
reais podem variar com base em fatores incluindo con�guração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com.br/velocidade-impressao  1- Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a con�guração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas 
de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se no padrão ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson.  O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, con�gurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando 
houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse epson.com.br/rendimento-tintas 2- É necessário acesso à internet para instalar os drivers e o software de 
OS X®. 3- Wi-Fi CERTIFIEDTM, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct®  pode requerer software para impressora. 4- O ciclo de trabalho mensal máximo é o número mais alto de páginas impressas que um usuário pode esperar em um mês, com uso praticamente constante da impressora; e é baseado na capacidade de 
performance da impressora, incluindo as velocidades de impressão ISO e capacidades de manuseio de papel. Não é recomendado utilizar a impressora no ciclo de trabalho mensal máximo. Ciclos de Trabalho Máximos da Concorrência obtidos por meio dos sites dos fabricantes ou especi�cações de pontos de venda em julho de 2020. Para impressoras Epson, 
nós recomendamos que o número médio de páginas impressas por mês não exceda o ciclo de trabalho mensal recomendado – entre 250 e 1500 páginas por mês. 5- A maioria das funções requerem uma conexão da impressora com a internet e um dispositivo habilitado para internet e/ou e-mail.  Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para 
Epson ConnectTM e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect 6- Baseado em 200 dpi, tamanho carta, preto e branco ou colorido. 7-  Requer uma conexão à Internet, uma conta Epson ConnectTM  gratuita e um endereço de e-mail de destino   ou conta de armazenamento em nuvem.  Para consultar uma lista de serviços em 
nuvem compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect 8- Somente a impressão é compatível com o sistema operacional Windows Server®. 9- Alguns aplicativos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X®. 10- A economia real pode variar consideravelmente dependendo das tarefas de impressão, dos volumes de impressão e das condições de 
uso. A economia é baseada no custo de garrafas de tinta de reposição e no custo de cartuchos de tinta padrão, utilizando os preços online dos fabricantes, para alcançar o rendimento total de páginas das garrafas – para impressoras jato de tinta que usam cartuchos vendidos na América Latina, com funcionalidades e preços similares a $150 USD ou inferior, 
de acordo com as fontes de dados disponíveis no mercado de Junho de 2020.

Epson, DURABrite, PrecisionCore e WorkForce são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e PrecisionCore Heat-free Technology são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. iPad, iPhone, Mac, Mac OS e OS X são marcas 
comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Mac OS é uma marca comercial da Apple Inc. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 
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