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Ez a mobilnyomtatási lehetőséget is kínáló háromfunkciós EcoTank 
készülék WI-Fi-kapcsolatokkal, LCD kijelzővel, kétoldalas 
nyomtatással és 250 lapos tálcával nyűgözi le a vásárlót.

Ez a tartós, gyors és energiatakarékos EcoTank leegyszerűsíti a mobilnyomtatás 
használatát. A nyomtatási, szkennelés és fénymásolási funkciók mellett pénztárcabarát 
nyomtatási megoldást kínál, amellyel visszaszoríthatja nyomtatási költségeit. 
Költséghatékony megoldás, hiszen a nyomtatóhoz mellékelt fekete tintával akár 11 000 
oldal is kinyomtatható1. A 3,7 cm-es színes LCD kijelzőnek köszönhetően gyorsan és 
hosszas keresgélés nélkül kiválaszthatja a kívánt funkciót. 

Csökkentse a nyomtatási költségeket
Az EcoTank megoldással akár 50%-os megtakarítás érhető el 3 évnyi nyomtatás során 
fekete-fehér lézernyomtatókhoz képest2. A nyomtatónak nagy méretű, újratölthető 
tintatartálya van, amelyet toner helyett a csomagban kapott tintapalackokkal lehet 
feltölteni. A készülék megvásárlásakor több ezer oldal nyomtatására elegendő tintát 
kap kézhez, így csökkentheti költségeit, és időt takaríthat meg.
Kedvező árú cserepalackok
A tintatartályt rendkívül ritkán kell újratölteni, ha azonban mégis elfogy a tinta, a 
cserepalackokkal oldalakra számítva több mint 90%-os megtakarítás érhető el3. 
Megbízható
A nyugodt munkavégzés érdekében minden EcoTank fekete-fehér nyomtatóhoz egy 
év/100 000 oldalas garancia jár.
Időmegtakarítás
Nem kell többé időt pazarolnia a kellékanyagok cseréjére: a külső tintatartályos 
rendszernek köszönhetően elég egyszer feltöltenie, és el is feledkezhet róla. Nincs 
felmelegedési idő, és a nyomtató akár 20 oldal/perc sebességre is képes, így rövid idő 
alatt végezhet a nyomtatási feladatokkal4.
Energiatakarékos
Az EcoTank fekete-fehér nyomtatók kevesebb energiát használnak, így segítenek 
visszafogni az üzemeltetési költségeket. A fekete-fehér lézernyomtatókhoz képest akár 
95%-kal5 alacsonyabb teljesítményfelvétel.
Hasznos üzleti funkciók
Tapasztalja meg a sebességéről, minőségéről, megbízhatóságáról és hatékonyságáról 
híres PrecisionCore nyomtatófej előnyeit! A 250 lapos tálcának köszönhetően 
ritkábban lesz szükség papírcserére, az automatikus kétoldalas nyomtatásnak 
köszönhetően pedig kevesebb papírt fog használni. 
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1.  A feltüntetett kapacitások megállapítása az Epson eredeti
módszerével, az ISO/IEC 24712 szabványban megadott nyomtatási
szimulációra vonatkozó mintatesztek alapján történt. A
feltüntetett kapacitások NEM az ISO/IEC 24711 szabványon
alapulnak. A feltüntetett kapacitások eltérők lehetnek a
nyomtatandó képektől, a használt papír típusától, a
nyomtatási gyakoriságtól és az olyan környezeti feltételektől
függően, mint pl. a hőmérséklet.  A nyomtató az első
beállítás során bizonyos mennyiségű tintával tölti fel a
nyomtatófej fúvókáit, ezért az eredetileg hozzácsomagolt
készlet kapacitása kisebb lehet.
2.  3 év alatt elért megtakarítás havi 406 oldal nyomtatása
esetén. A költség-összehasonlítás során a hardverek, a
csomagban található és a később megvásárolható
tintapalackok/tonerkazetták árát is figyelembe vettük. A
hardverárak összehasonlításának alapja az Epson M1100
bevezető árai és az A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető
lézernyomtatók 77%-ának (20 oldal/perc alatti nyomtatási
sebesség) átlagára Görögországban, Csehországban,
Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában,
Szlovéniában, a többi délkelet-európai országban és
Törökországban a 2018. január–decemberi időszakban az IDC
globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals
Tracker (2018 negyedik negyedévi adatok) felmérése alapján.
A nyomtatási költségek összehasonlításának alapja az Epson
fekete tintapalackok (110-es sorozat) bevezető árai és az
A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető lézernyomtatók (20
oldal/perc alatti nyomtatási sebesség) 77%-a esetén
elérhető legnagyobb kapacitású eredeti OEM fekete
festékkazetta átlagos árai a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban a 2018.
január–decemberi időszakban az IDC EMEA félévente megjelenő
Consumables Tracker (2018 második félévi adatok) felmérése
alapján. A gyártók webhelyein közzétett konkurens lézer
festékkazetták kapacitásainak alapján.
3.  Az oldalankénti költséget a cseretintapalack/
festékkazetta árának az oldalkapacitással való elosztásával
számoltuk ki. Az oldalankénti költségek összehasonlításának
alapja az Epson fekete tintapalackok (110-es sorozat)
bevezető árai és az A4 méretű egyfunkciós monokróm, vezető
lézernyomtatók (20 oldal/perc alatti nyomtatási sebesség)
77%-a esetén elérhető legnagyobb kapacitású eredeti OEM
fekete festékkazetta átlagos árai a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban a 2018.
január–decemberi időszakban az IDC EMEA globális,
negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker (2018
második félévi adatok) felmérése alapján. A gyártók
webhelyein közzétett konkurens lézer festékkazetták
kapacitásainak alapján.
4.  Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az
átlagos ESAT-értékeket jelezve az Irodai kategória teszt
alapján alapértelmezett egyoldalas nyomtatás esetén. 
További információért látogasson el a www.epson.eu/testing
oldalra
5.  Az Epson M1120, M2170 és M3170 modellekkel való
nyomtatás közbeni teljesítményfelvétel és a Görögországban,
Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon,
Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, a többi délkelet
európai országban és Törökországban a 2018.
január–decemberi időszakban kapható A4 méretű egyfunkciós
monokróm, vezető lézernyomtatók 75%-ának (20 oldal/perc
alatti nyomtatási sebesség) összehasonlítása az IDC
globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals
Tracker (2018 negyedik negyedévi adatok) felmérése alapján.
A gyártók webhelyein közzétett teljesítményfelvételi
értékek alapján.
6.  Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges. További
információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök
listájáért látogasson el a www.epsonconnect.eu oldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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