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Με αυτό το σύστημα δοχείου μελανιών 4-σε-1, μπορείτε να 
επωφεληθείτε από το περιλαμβανόμενο μελάνι που είναι αρκετό για 
11.000 σελίδες, την εγγύηση τριών ετών και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για παρεμβολές από τον χρήστη.

Νέος ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση με εξαιρετικά 
χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και φιλική προς το χρήστη και κομψή σχεδίαση 
μικρών διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 11.000 σελίδων με το 
περιλαμβανόμενο μελάνι που διατίθεται σε δύο φιαλίδια για εύκολες αναπληρώσεις, 
χωρίς ακαταστασία. Η συνδεσιμότητα USB, η ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λεπτό και η 
εκτύπωση διπλής όψης διατηρούν 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.

Λειτουργίες για τις επιχειρήσεις
Επωφεληθείτε από την ανάλυση εκτύπωσης στα 600 dpi, την υψηλή ανάλυση 
σάρωσης και την εκτύπωση διπλής όψης. 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 11.000 σελίδων με το 
συνοδευόμενο μελάνι
Εξοικονόμηση χρόνου
Γρήγορη ταχύτητα εξόδου πρώτης σελίδας 
FPOT
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χάρη στην τεχνολογία inkjet
4-σε-1
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων 400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 2,8 pl
Τεχνολογία μελανιού Μελάνι pigment
Ανάλυση εκτύπωσης 1.200 x 2.400 DPI
Application Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734

9 A4 pages/min Μονόχρωμο

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδαΜονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα
Όγκος εκτύπωσης 20.000 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. 

ΣΆΡΩΣΗ
Ταχύτητα σάρωσης μονής 
όψης (ασπρόμαυρο A4)

200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Ταχύτητα σάρωσης μονής 
όψης (έγχρωμο A4)

200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan

Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Optical Resolution (ADF) 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, PICT, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ
Type of fax Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max) 100 names and numbers
Page memory Έως 180 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling 

Reception

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού A4, Νομικά ζητήματα, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6
Διπλής όψης Yes
Αυτόματη τροφοδοσία 
εγγράφων

35 Σελίδες

Χωρητικότητα του δίσκου 
χαρτιού

100 Φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 250 Φύλλα Βασικό, 250 Φύλλα μέγιστο
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά 
μέσα)

Yes

Κατάλληλο πάχος χαρτιού 64 mm - 95 mm
Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m² - 256 g/m²
Επεξεργασία μέσων Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), 

Rear specialty media feed

EcoTank M3140

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

X2 ink bottles
Έγγραφο εγγύησης
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΆ
Recommended number of 
users

Από 1 to 3

Κατανάλωση ενέργειας 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,4 Watt Ready, 0,2 
Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,3 kWh/week

Supply Voltage AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις 375 x 347 x 346 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 7,3 kg
Επίπεδο θορύβου 6,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 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, Windows XP SP3, 
Windows XP Professional x64 Edition SP2

Συνδέσεις USB
Θόρυβος Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση Λειτουργία: 56 dB (A)
Mobile & Cloud printing 
services

Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print

Τροφοδοσία ρεύματος 220V, 240V
Colour White

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
Μνήμη 2 MB Περιλαμβάνεται
Προσομοιώσεις GDI

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

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CG91403

Γραμμωτός κωδικός 8715946655093

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EcoTank M3140

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

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


