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IMPRIME ATÉ

7.500 PÁGINAS
COLORIDAS1

OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO1

ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. *No Brasil, em Fevereiro de 2017, outras marcas de impressoras de 
tanque de tinta vendidas no varejo se referem a suas cabeças de impressão como suprimentos ou substituíveis. A cabeça de impressão 

Epson EcoTank foi projetada para ser permanente.Corporation.

EcoTank® L396
WIRELESS I IMPRIME I COPIA I DIGITALIZA

Especi�cações da EcoTank® L396

As especi�cações e condições podem ser modi�cadas sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é um logo símbolo 
de marca registrada e Exceed Your Vision, EcoTank e Better Products for a Better Future são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. iPad e 
IPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas são propriedade das suas respectivas 
companhias. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado para cumprir somente com as normas UL e CSA. Como 
sócio da ENERGY STAR, Epson América determinou que este produto cumpre com as diretrizes da ENERGY STAR para rendimento energético. © 2017 
Epson America, Inc. CPD-LP 101146 3/18

1 Rendimento baseado no padrão ISO/IEC 24712 com textos em preto e gráficos coloridos usando a metodologia Epson. O rendimento em preto 
é de aproximadamente 4.500 páginas utilizando 1 garrafa de tinta preta T664 de reposição e o rendimento em cores é de aproximadamente 7.500 
páginas utilizando 3 garrafas de tinta T664 coloridas de reposição (ciano, magenta e amarelo). Para obter impressões de qualidade, parte da tinta 
das garrafas inclusas é utilizada para inicialização da impressora e, portanto, o seu rendimento pode ser aproximadamente 15% menor que o kit 
de garrafas de tinta de reposição. Para mais informações acesse www.epson.com.br

2 A maioria das funções requerem uma conexão de Internet para a impressora e também um dispositivo habilitado para Internet e/ou para e-mail. 
Acesse www.epson.com.br/connect para obter mais informações sobre dispositivos e aplicações compatíveis com Epson Connect.

3    A quantidade máxima de páginas por minuto (PPM) é medida depois da primeira página com base em padrões de texto, no modo rascunho, em 
papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, do software utilizado e da complexidade da página. A 
velocidade normal de impressão ISO ppm em preto e em cores é medida no modo predeterminado com impressão de só um lado, de acordo ao 
padrão internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mais informações acesse www.epson.com.br/velocidade

4    Wi-Fi CERTIFIEDTM; o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct pode requerer software da impressora.
5 A garantia legal é de 0 a 3 meses e de 4 a 12 meses, ou até 15.000 páginas (o que ocorrer primeiro). 
6  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.

7   A economia é calculada com base na comparação entre a compra de garrafas de tinta de substituição e a compra de cartuchos que alcancem o 
mesmo rendimento em páginas, utilizando os preços na internet dos principais fabricantes e seus rendimentos fornecidos para impressoras jato de 
tinta vendidas na América Latina com características similares e preços de $150 USD ou menos, de acordo com fontes de dados da indústria a partir 
de julho de 2016, nos últimos 12 meses.

8   No Windows Server OS só é possível imprimir e digitalizar.
9   Alguns aplicativos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X.
10  Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até dezembro de 2017.

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

Tecnologia de impressão
Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Resolução
Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Garrafas com tinta original Epson
1 garrafa com tinta Preta:                      Rende até 4.500 páginas1

3 garrafas com tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarela)  Rendem até 7.500 páginas1

Tamanho da gota de tinta  3 picolitros
Velocidade de impressão3

Máxima                     Preto 33 ppm e em cores 15 ppm
Normal                      Preto 10 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm
Capacidade de papel
Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes
Bandeja de saída  30 folhas
Utilização do papel
Folhas individuais A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, ofício, meia carta, 13x20cm,  
 20x25 cm, 16:9, 10x14,8 cm
Tipos Suporta distintos papéis Epson; Papel sul�te comum e papel fotográ�co para  
 jato de tinta
Envelopes No. 10, DL, C6
Tipos  Normal, Papel fotográ�co para jato de tinta e envelope
Tipo de scanner  Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área de digitalização
Máxima 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7")
Resolução
Ótica 1200 dpi
Hardware 1200 x 2400 dpi
Interpolada 9600 x 9600 dpi
Profundidade das cores Cores de 48 bits
Tamanho das cópias 10x15cm, Carta, A4
Interface e conectividade  USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n),
 Wi-Fi DirectTM4

Compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10    
 (32bit/64bit) Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20168

 Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x9

Software incluso Epson Easy Photo Print
Dimensões (L x P x A) e Peso 
44,5 x 30,4 x 16,9 cm
4,9 kg 
Códigos do produto e das garrafas1

Epson L396 (Bivolt) C11CG50302
Garrafa de tinta Preta T664120-AL
Garrafa de tinta Ciano  T664220-AL
Garrafa de tinta Magenta T664320-AL
Garrafa de tinta Amarela T664420-AL

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Baixíssimo custo de 
impressão7

Impressão Wireless e
Wi-Fi Direct™4

Cópias com apenas um 
clique e de alta 

velocidade

C

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

SEM CARTUCHOS*

AS ÚNICAS

www.epson.com.br
Epson do Brasil: 
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR 



SEM CARTUCHOS*

AS ÚNICAS

SIN CARTUCHOS

QUALIDADE GARANTIDA | 5ª GERAÇÃO EPSON

QUALIDADE E GARANTIA
ORIGINAL EPSON

APROVADA POR CLIENTES
SATISFEITOS

REDE DE CENTROS
DE SERVIÇOS

TECNOLOGIA DE 
IMPRESSÃO 

PROFISSIONAL

TINTAS ORIGINAIS
EPSON

ANO5
1GA

RANTIA

*No Brasil, em Fevereiro, outras marcas de impressoras de tanque de tinta vendidas no varejo se referem a suas cabeças de impressão como suprimentos 
ou substituíveis. A cabeça de impressão Epson EcoTank foi projetada para ser permanente.

UTILIZE SEMPRE TINTAS ORIGINAIS EPSON
PROTEJA SUA IMPRESSORA. PROTEJA O SEU BOLSO.

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

EcoTank® L396
WIRELESS I IMPRIME I COPIA I DIGITALIZA

Software para edição 
de fotos.

Resolução de até 5760 
x 1440 dpi para uma 
qualidade de impressão 
insuperável

Scanner de 1200 x 
2400 dpi com 
ampliação de fotos e 
documentos

Digitalização de alta qualidade

Imprime rapidamente
Até 33 ppm em preto e 
15 ppm em cores3

MILHÕES FIZERAM A ESCOLHA CERTA10

C

SISTEMA ORIGINAL | TANQUE DE TINTA
iPrint e-Mail Print Google Cloud Impressão Wireless e

Wi-Fi Direct™4

TINTAS ORIGINAIS  | EPSON

T664220-AL Ciano

T664320-AL Magenta

T664420-AL Amarela

T664120-AL Preta

Excelente economia e qualidade com as garrafas de tintas originais Epson

Garrafas de tinta com 70 ml cada

Milhares de impressões
sem interrupções1

Um kit de garrafas de
tinta de substituição
é equivalente a 35 kits
de cartuchos de tinta6

Economize até 90% 
utilizando as garrafas de 
substituição em comparação 
com os cartuchos7

Baixíssimo custo
de impressão

I M P R E S S Ã O   S E M   F I O
Imprima facilmente de computadores, tablets e smartphones2

Tranquilidade 100% sem 
Cartuchos
Menos custos, mais economia

PRODUTIVIDADE I  MULTIFUNCIONAL 3:1

Com as garrafas de substituição, você 
pode imprimir¹ até 4.500 páginas em 
preto ou até 7.500 páginas coloridas

IMPRIME ATÉ

7.500 PÁGINAS
COLORIDAS1

OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO1
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