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Με περιλαμβανόμενο μελάνι αρκετό για 11.000 σελίδες , εγγύηση τριών 
ετών και δυνατότητα διασύνδεσης USB, αυτός ο εκτυπωτής EcoTank 
είναι εύχρηστος και υποστηρίζει χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση με εξαιρετικά χαμηλό 
κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και φιλική προς τον χρήστη και κομψή σχεδίαση μικρών 
διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 11.000 σελίδων με το 
περιλαμβανόμενο μελάνι που διατίθεται σε φιαλίδιο που έχει σχεδιαστεί για εύκολες 
αναπληρώσεις, χωρίς ακαταστασία. Η υψηλή ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) 
έξι δευτερολέπτων διατηρεί την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Εξοικονόμηση χρημάτων
Η υψηλή απόδοση μελανιού σε συνδυασμό με την οικονομική τεχνολογία inkjet της 
Epson προσφέρουν χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και ανταγωνιστικό κόστος ανά 
σελίδα.

Εξοικονόμηση χρόνου
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 προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση για αναπλήρωση. Ο γρήγορος χρόνος εξόδου της πρώτης σελίδας 
(FPOT) έξι δευτερολέπτων από την κατάσταση αδράνειας και η ταχύτητα εκτύπωσης 
20 σελ./λεπτό εξασφαλίζουν ότι δεν θα περιμένετε για να εκτυπωθούν οι εργασίες σας. 

Εξοικονόμηση ενέργειας
Σε αντίθεση με τους laser, η τεχνολογία inkjet δεν απαιτεί θερμότητα κατά τη διαδικασία 
εκτύπωσης, γεγονός που συμβάλλει στο να διατηρείται η κατανάλωση ενέργειας και οι 
λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Δυνατότητα διασύνδεσης
Η θύρα USB σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπουν να τον τοποθετείτε 
απλά σε γραφείο και να τον συνδέετε σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές.
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Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Warranty card
X2 ink bottles
CD Manual

INK BOTTLE YIELD DATA

Περιλαμβάνεται 11.000 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
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