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Visão geral

Impressora Epson EcoTank L395

Criatividade Sem Limites

A Epson EcoTank L395 é uma multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto
rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos¹, imprima até 7.500² páginas coloridas ou 4.500² páginas em
preto com a maior resolução de impressão da categoria³. Com Wi-Fi integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone,
tablet ou PC.

Tecnologia EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos
Imprima até 7500 páginas coloridas  ou 4500 páginas em preto
Baixíssimo custo de impressão
Impressão wireless  e remota a partir de smartphones e tablets

Ver folheto

Modelo: C11CF46302

 Escreva uma avaliação
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Digitalize e arquive
documentos
Digitalize documentos
importantes e salve-os como
JPEGs ou PDFs.

Tintas de secagem
instantânea
Imprima documentos que
aceitam marcadores e também
são resistentes a borrão,
arranhões, desbotamento e
água.

Impressão móvel
Imprima diretamente de
dispositivos móveis populares e
imprima remotamente.

Pronta para rede
wireless
Imprima de qualquer cômodo da
casa, usando uma rede wireless.

Tinta de Substituição de
Baixo Custo - Garrafa
Recarregue os tanques de tinta
com facilidade

Epson Connect -
Imprima e Compartilhe
de Qualquer Lugar
Imprima documentos e fotos
remotamente, utilizando seu
smartphone, tablet ou notebook.

O Que Está Na Caixa:

Impressora multifuncional EcoTank L395
Cabo de alimentação
Cabo USB
Guia rápido de instalação
CD com drivers e manuais
1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tinta colorida
(ciano, magenta e amarela)

Baixíssimo custo de impressão e alto rendimento - Imprime até 7.500  páginas coloridas e 4.500  páginas em
preto. Uma garrafa de tinta EcoTank equivale a 35 cartuchos .
Epson Connect  - Imprima diretamente de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com Epson iPrint e Epson
e-mail Print.
Novo design - Mais compacto. Economize espaço com tanques de tinta fáceis de recarregar.
Fácil instalação e manutenção - Basta recarregar com garrafas sem precisar instalar peças adicionais ou realizar
passos extras na configuração. 
Alta velocidade - Maior velocidade de impressão em preto da categoria. Imprima rapidamente documentos em
preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm³.
Melhor resolução de impressão da categoria - Até 5760x1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável.³
Qualidade profissional - Resolução de até 5760 x 1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável.
Epson Easy Photo Print - Software de impressão e edição de fotos grátis.
Aplicativo iPrint  - O aplicativo iPrint da Epson permite ter o controle total da multifuncional através do tablet ou
smartPhone. Imprima fotos, documentos, acesse suas pastas virtuais e digitalize para seu aparelho por este
aplicativo fácil de usar e com diversos recursos. Nunca foi tão fácil unir documentos e mobilidade como na
multifuncional Epson L395.
E-mail Print - Envie um e-mail para a L395 e a multifuncional imprime o e-mail como também os arquivos e fotos
anexas.
Digitalização impecável - Scanner de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliações de fotos e documentos.
Garantia Epson  - Ampla rede de serviço e assistência técnica.
Clientes satisfeitos - Avaliados com pontuação 4,2 de 5 estrelas. Compare nos sites de busca e no ReclameAqui.
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Especificações

Imprimir:

Tecnologia de impressão:
Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)

Tamanho mínimo de gotícula de tinta:
3 picolitros

Resolução máxima de impressão:
Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Tinta:

Configuração de tinta:
1 Garrafa com tinta Preta: Rende até 4.500 páginas 
3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) Rendem até 7.500 páginas 

Especificações do scanner:

Tipo de scanner:
Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica:
1200 dpi

Resolução de hardware:
1200 x 2400 dpi

Resolução interpolada:
9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor:
Cores de 48 bits

Leiautes:
10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Área máxima de digitalização:
21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Conectividade:

Conectividade padrão:
USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel:
10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5
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Tipos de papel:
Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta

Tipos de envelope:
Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)

Capacidade de papel:
100 folhas / 10 envelopes

Capacidade de bandeja de saída:
30 folhas

Geral:

Sistemas operacionais:
Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1GB recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)
Conexão USB (cabo incluso)
Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Dimensões:
44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")

Peso:
4,9 kg (10.8 lb)

Garantia:
1 ano 

Detalhes da Impressora:

Software incluído:
Epson Easy Photo Print
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