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Η δυνατότητα εκτύπωσης με χαμηλό κόστος, η υψηλή αξιοπιστία και οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για παρεμβολές από πλευράς χρήστη καθιστούν 
αυτόν τον εκτυπωτή με σύστημα δοχείου μελανιών ιδανική επιλογή για 
εκτυπώσεις οικιακού γραφείου.

Με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και εγγύηση τριών ετών, αυτός ο 
ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση διαθέτει κομψή σχεδίαση 
μικρών διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 5.000 σελίδων με το 
περιλαμβανόμενο μελάνι, ενώ το φιαλίδιο επιτρέπει τις εύκολες αναπληρώσεις, χωρίς 
ακαταστασία. Υποστηρίζει συνδεσιμότητα USB και υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης FPOT 
που διατηρούν την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Εξοικονόμηση χρημάτων
Η υψηλή απόδοση μελανιού και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας του εκτυπωτή inkjet 
προσφέρουν χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και ανταγωνιστικό κόστος ανά σελίδα.

Εξοικονόμηση χρόνου
Επιπλέον, η υψηλή απόδοση μελανιού συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας. 
Αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής χωρίς φύσιγγες μελανιών διαθέτει βελτιωμένο σύστημα 
αναπλήρωσης μελανιού και εύχρηστα φιαλίδια μελανιού, βοηθώντας στο να 
ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές από τον χρήστη. Χάρη στο δοχείο μελανιών που 
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και επιτρέπει να βλέπετε καθαρά τη 
στάθμη των μελανιών, αυτή η νέα σχεδίαση έχει μικρές διαστάσεις και επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση για αναπλήρωση. Ο γρήγορος χρόνος εξόδου της πρώτης σελίδας 
(FPOT) από την κατάσταση αδράνειας και η ταχύτητα εκτύπωσης 15 σελ./λεπτό 
εξασφαλίζουν ότι δεν θα περιμένετε για να εκτυπωθούν οι εργασίες σας. 

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η τεχνολογία inkjet διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα ενέργειας, χωρίς να απαιτείται 
θερμότητα, σε αντίθεση με τους εκτυπωτές laser, και φυσικά η χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας διατηρεί τους λογαριασμούς σας χαμηλούς.

Λειτουργίες για τις επιχειρήσεις
Η συνδεσιμότητα USB σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπουν να τον 
τοποθετείτε εύκολα σε γραφείο και να τον συνδέετε σε επιτραπέζιους ή φορητούς 
υπολογιστές χρηστών.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας
Διατηρήστε τα έξοδα εκτύπωσης σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα
Υψηλή απόδοση μελανιού
Εκτύπωση έως 5.000 σελίδων με το 
συνοδευόμενο μελάνι
Εξοικονόμηση χρόνου
Γρήγορη ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας 
FPOT
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Εκτύπωση inkjet που δεν απαιτεί θερμότητα
Εύκολη αναπλήρωση
Τα νέα φιαλίδια έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
αποτρέπονται οι διαρροές



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Διαμόρφωση ακροφυσίων 180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3 pl
Ανάλυση εκτύπωσης 1.440 x 720 DPI
Application Μεμονωμένη θέση, Home Office, Ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία Εκτύπωση

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

15 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 32 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδαΜονόχρωμο 8 Δευτερόλεπτα
Όγκος εκτύπωσης 15.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του 
εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Χρώματα Black
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού Νομικά ζητήματα, A4
Διπλής όψης No
Χωρητικότητα του δίσκου 
χαρτιού

30 Φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα Βασικό, 150 Φωτογραφικά φύλλα
Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m² - 90 g/m²

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 13 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,4 Watt (sleep mode), 2,4 Watt Ready, 0,2 

Watt (απενεργοποίηση)
Supply Voltage AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις 375 x 267 x 161 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 3,5 kg
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 
2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 
(64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows XP SP3, 
Windows XP Professional x64 Edition SP2

Συνδέσεις USB
Τροφοδοσία ρεύματος 100V, 110V, 220V, 240V

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Προσομοιώσεις ESC/P, ESC/P-R

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 100.000 Σελίδες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CG95403

Γραμμωτός κωδικός 8715946655376

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας 5 Τεμάχια

EcoTank M1100

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Έγγραφο εγγύησης
Οδηγίες τοποθέτησης
CD Manual
Κύρια συσκευή
Inks

INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται 5.000 σελίδες*

Αντικατάσταση

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


