
Especificações da EcoTank® L3250

ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. *Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até julho de 2021. **Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Taxas de uso de dados podem ser aplicadas. 
1- O número máximo de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto em modo rascunho (ou modo economia, dependendo da impressora/MFP) em papel comum. Os tempos reais de 
impressão/cópia variam com base na con�guração do sistema, software e complexidade da página. 2- As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo real de 
impressão/cópia pode variar, com base na con�guração do sistema, nos softwares e na complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao. 3- Baseado na digitalização de um documento tamanho 
A4 a 200 dpi em preto e branco e cor em formato PDF, utilizando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições da rede. 4- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 
30.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter mais 12 meses (total de 24 meses de garantia) ou até 30.000 páginas (o que ocorrer primeiro), registre seu produto em até 30 dias a partir da data da compra e use garrafas de tinta 
Epson originais. Para mais informações sobre o programa de qarantia estendida, acesse www.epson.com.br/garantia. 5- Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a con�guração inicial; os 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 nas páginas de teste 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. 6- Wi-Fi CERTIFIEDTM: o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Para mais informações, visite www.epson.com.br.

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

57,8 cm
37,5 cm

25,3 cm

Impressoras
Garrafas de tinta

Impresssora Multifuncional Epson EcoTank® L3250 - C11CJ67303
Garrafa de tinta preta T544120-AL 
Garrafa de tinta ciano T544220-AL 
Garrafa de tinta magenta T544320-AL  
Garrafa de tinta amarela T544420-AL 

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas5

3 garrafas com tinta colorida (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.500 páginas5

A EcoTank® L3250 foi projetada para uso exclusivo com as garrafas de tinta 
originais Epson. Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor 
desempenho e qualidade de impressão sem perder a garantia.

Garrafas de tinta de reposição originais Epson
RENDIMENTO DAS TINTAS

CD: Printer Driver, Epson Photo+, Epson ScanSmart 
Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm
3,9 kg
Impressora Epson EcoTank® L3250, guia de instalação, CD com drivers, cabo de 
alimentação, cabo USB
Filipinas
2 anos com registro do produto
12 W (no modo operação)
AC 100 - 240V / 50 Hz - 60 Hz

Software incluso
Dimensões (L x P x A) 
Peso
O que está na caixa?

País de origem
Garantia limitada estendida4

Consumo de energia (aproximado)
Tensão e frequência nominal

GERAL

21,6 cm x 120 cm
Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper
Matte, High Quality Ink Jet Paper e envelopes) 
Padrão: A4, Carta, Ofício (21,6 cm x 35,6 cm), Ofício México (21,6 cm x 34 cm)
Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), Fólio (21,6 cm x 33 cm), Executivo, Meia Carta, A6 
Foto: 10 cm x 15 cm, 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm, 8 cm x 10 cm
Envelope nº 10, de�nido pelo usuário: 5,4 cm x 8,6 cm - 21,6 cm x 120 cm

Tamanho máximo de impressão 
Tipos de papel suportado

Tamanho máximo de papel

Capacidade de carga                            Bandeja traseira: até 100 folhas (A4/Ofício)

UTILIZAÇÃO DE PAPEL E MÍDIA

USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi6, Wi-Fi Direct®6

TCP/IPv4, TCP/IPv6
SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
WEP (64 bit/128 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bits, 64 bits)
Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente
Mac OS X 10.5.8 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente

Conectividade padrão
Protocolos de impressão em rede 
Protocolos para gerenciamento de redes
Segurança WLAN
Compatibilidade com sistemas operacionais

INTERFACE E CONECTIVIDADE

Epson Smart PanelTM App (iOSTM, AndroidTM), Epson Email Print® e Remote Print Driver
Chromebook Native Print

Epson Connect™  
Outros 

IMPRESSÃO WIRELESS

Base plana com sensor de linhas CIS colorido
21,6 cm x 29,7 cm
1.200 dpi x 2.400 dpi
Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; tons de cinza: 16 bits de entrada,
8 bits de saída; preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída

Tipo de digitalização
Área máxima de digitalização
Resolução óptica máxima
Profundidade de cor

DIGITALIZAÇÃO

7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta) 
1.200 dpi x 2.400 dpi
A4/carta

Velocidade de cópia ISO3
Resolução máxima de cópia
Tamanho máximo de cópia

CÓPIAS

Tecnologia de impressão 
Resolução máxima de impressão 
Velocidade máxima de impressão1 
Velocidade de impressão ISO2

Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo Heat-FreeTM de 4 cores (CMYK)
Até 5.760 dpi x 1.440 dpi
33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta)
10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)

IMPRESSÃO

Epson ECOTANK e PrecisionCore são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better Products for a Better Future, Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais
da Seiko Corporation. Mac, Mac OS e OS® X são marcas comerciais da Apple Inc®, registradas nos EUA e em outros países. Wi-Fi CERTIFIEDTM é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®.
Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. CPD: LP LP101502 9/21 

Para mais informações, acesse
epson.com.br/smartpanel 

DISPONÍVEL NODisponível na
Central de atendimento ao cliente 
Capitais e regiões metropolitanas: 
3004-6627
Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

EcoTank® L3250
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS

Econômica, confiável e conveniente
PARA FAMÍLIAS E ESTUDANTESEcoTank®

100%
SEM CARTUCHOS

Sistema de abastecimento
codi�cado EcoFit™
Simples, sem sujeira e sem desperdício

Conectividade avançada
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®6

Tecnologia MicroPiezo
Heat-Free™
Imprima sem aquecimento em alta 
performance e com melhor qualidade

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Aplicativo Smart Panel**
Fácil con�guração e 
operação a partir de 
dispositivos móveis



Aplicativo Smart Panel**
Fácil con�guração e operação 
a partir de dispositivos móveis

Funcionalidade 3 em 1
Imprime, copia e digitaliza em alta qualidade

Tanques frontais integrados
Fácil visualização dos

níveis de tinta

Compacta e leve
Desenhada para ocupar pouco

espaço

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®6

Conectividade avançada 

Modo rascunho vívido

Modo criação de tinta preta

Sistema de abastecimento 
codi�cado EcoFit™

Simples, sem sujeira e sem 
desperdício

CONVENIÊNCIA

IMPRIME ATÉ

7.500 PÁGINAS

COLORIDAS5

4.500 PÁGINAS

EM PRETO5

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

100%
SEM CARTUCHOS

Menos custos,
mais economia

ECONOMIA

Imprime rapidamente
Velocidade máxima de até 33 ppm¹
em preto e 15 ppm¹ em cores

Impressão otimizada de fotos
Tons de preto aprimorados para 
garantir melhor impressão de textura, 
sombras e contraste em fotos

MicroPiezo Heat-FreeTM

Imprima sem aquecimento em
alta performance e com melhor
qualidade

CONFIABILIDADE

ATÉ
Tranquilidade com respaldo Epson
Garantia limitada estendida de até 2 anos com registro do produto4.

MILHÕES60NOS PREFEREM

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS

 L3250E E
M

 I M P R E S S Ã
O

E
M

 I M P R E S S Ã
O

S
E

M
 C A R T U C

H

O
SS

E
M

 C A R T U C
H

O
S

Combina as tintas coloridas
para continuar imprimindo e 

economizando tinta preta

Alta velocidade com
mais qualidade do que no
modo rascunho tradicional


