EcoTank-printers

Cartridges
behoren tot
het verleden

www.epson.be/ecotank

www.epson.be/ecotankmono

Thuis printen zal nooit meer
hetzelfde zijn

Print altijd en overal met de
Epson Smart Panel-app

Epson EcoTank-printers bieden uitmuntende kwaliteit en probleemloos
printen tegen zeer lage kosten. EcoTank-printers bieden de ideale
oplossing voor intensief thuisgebruik, thuiskantoren en kleine bedrijven.
Ze worden geleverd met navulbare inkttanks met zeer hoge capaciteit,
waarmee u duizenden pagina's kunt afdrukken zonder dat u zich druk
hoeft te maken over het vervangen van cartridges.

De Epson Smart Panel-app biedt gezinnen onderweg of bedrijven die nooit
stilliggen de mogelijkheid om hun printer met de smartphone of tablet te bedienen4.
U kunt documenten en foto’s afdrukken, kopiëren en scannen, uw printer instellen,
controleren en problemen oplossen, of uw creativiteit de vrije loop laten met een
breed scala aan artistieke sjablonen.

Het inktvulsysteem beperkt morsen tot een minimum dankzij inktflessen
die gemakkelijk te openen zijn en een airflowsysteem hebben,
waardoor u niet meer in de flesjes hoeft te knijpen bij het navullen.
Bovendien beschikken de flesjes over een unieke key-lock per kleur,
waardoor elke tank alleen met de juiste kleur gevuld kan worden.

Met voldoende
inkt om tot

Met voldoende
inkt om tot

14.000

11.000

pagina's te
printen3

pagina's te
printen3

Printers voor
thuisgebruik

Zwart-witprinters

Print tot

Met voldoende
inkt om tot

7.500

14.000

pagina's met
vervangende
inktflessen3

pagina's te
printen3

Kantoorprinters

Zakelijke printers
Print tot

2.300

foto's met
vervangende
inktflessen3

Fotoprinters

Grootste

leverancier van
inkttankprinters
ter wereld1

60 mln.
inkttankprinters
verkocht
wereldwijd2

Let op het Smart Panel-symbool dat aangeeft welke printers compatibel zijn met de app.

4-kleuren

6-kleuren

Voor drukke gezinnen

Voor amateurfotografen

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

A3+

EcoTank ET-1810

EcoTank ET-2810-serie

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Uitzonderlijk voordelig printen

Printen

Onze innovatieve EcoTank-printers bieden
ongeëvenaarde kosten per pagina met een
besparing tot 90% op de inktkosten5.

Printen, kopiëren en scannen

Printen, kopiëren en scannen

Printen, kopiëren en scannen

Connectiviteit: Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Uitzonderlijk lage kosten per foto

Uitzonderlijk lage kosten per foto

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

6-kleuren inktsysteem

6-kleuren inktsysteem

Eenvoudig mobiel afdrukken

Eenvoudig mobiel afdrukken

Monofunctioneel

Epson MicroPiezo-technologie

Aanvullende grijze inkt voor superieure
foto's in zwart-wit

Aanvullende grijze inkt voor superieure foto's
in zwart-wit

Epson MicroPiezo-technologie

1 jaar/30.000 pagina's garantie15

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
en ethernet

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Eenvoudig mobiel afdrukken

Eenvoudig mobiel afdrukken

Epson MicroPiezo-technologie

Epson MicroPiezo-technologie

Kleurentouchscreen van 10,9 cm

Kleurentouchscreen van 10,9 cm

Printen op cd/dvd en direct vanaf een
geheugenkaart

®

1 jaar/30.000 pagina's garantie15

104-serie
1 volledige set meegeleverd

104-serie
1 volledige set meegeleverd

Printen op cd/dvd en direct vanaf
een geheugenkaart

NIEUW

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Afzonderlijke A4- en fotopapierladen

Afzonderlijke A4- en fotopapierladen

Papierinvoer aan de achterzijde voor speciale
media tot A3+

Papierinvoer aan de achterzijde voor speciale
media tot A4
NIEUW

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Straight-pass invoer voor media met een
breedte van een A4, 2 m lang en een dikte
van 1,3 mm

Eén set inktflessen bevat het equivalent
van 72 inktcartridges5 zodat u duizenden
pagina's kunt printen zonder het gedoe
van inktcartridges vervangen. Omdat
ze worden geleverd inclusief inkt voor
maximaal drie jaar16, hoeft u zich nergens
zorgen over te maken: just fill and chill!

Straight-pass invoer voor media met een
breedte van een A3+, 2 m lang en een dikte
van 1,3 mm
1 jaar/50.000 pagina's garantie15

1 jaar/50.000 pagina's garantie

15

EcoTank ET-2820-serie

EcoTank ET-2850-serie

Printen, kopiëren en scannen

Printen, kopiëren en scannen

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Eenvoudig mobiel afdrukken

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Epson MicroPiezo-technologie

Eenvoudig mobiel afdrukken

Lcd-kleurenscherm van 3,7 cm

Epson MicroPiezo-technologie

1 jaar/30.000 pagina's garantie15

Lcd-kleurenscherm van 3,7 cm
1 jaar/30.000 pagina's garantie15

104-serie
1 volledige set meegeleverd

102-serie
1 volledige set meegeleverd
+ 1 extra zwart

114-serie
1 volledige set meegeleverd

114-serie
1 volledige set
meegeleverd

Bespaar tot
90% op de
printkosten5

Tot 3 jaar
aan inkt
meegeleverd16

EcoTank-kleurenreeks

4-kleuren

Inktsysteem van de volgende generatie

A4 ISO-printsnelheid
zwart-wit/kleur (ppm)6

Epson-technologie

Lcd-scherm (cm)

Automatische documentinvoer (ADF)

Automatisch dubbelzijdig printen

Scanresolutie (dpi)

Epson Smart Panel4

Epson Email Print4

Remote Print Driver4

Epson Scan-to-Cloud4

Apple AirPrint15

Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Automatische Wi-Fi setup13

Ethernet

EcoTank ET-3850

EcoTank ET-4800

Printen, kopiëren en scannen

Printen, kopiëren, scannen en faxen

A4-printer

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

MicroPiezo

–

–

–

–

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 maanden
of 30.000
pagina's

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Automatische documentinvoer voor 30 pagina's

Automatische documentinvoer voor
30 pagina's

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet
Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

ET-2810serie

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

MicroPiezo

–

–

–

1.200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 maanden
of 30.000
pagina's

Eenvoudig mobiel afdrukken

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Epson MicroPiezo-technologie

Eenvoudig mobiel afdrukken

Lcd-kleurenscherm van 3,7 cm

Epson PrecisionCore-technologie

1 jaar/30.000 pagina's garantie15

ET-2820-

Printer/ Scanner/

3.600/

4.500/

serie

Kopieerapparaat

6.500

7.500

•

10/5

MicroPiezo

Kleurenlcd van

–

–

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

Lcd-kleurenscherm van 6,1 cm

ET-2850serie

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

10,5/5

MicroPiezo

Kleurenlcd van
3,7 cm

–

•

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 maanden
of 30.000
pagina's

ET-3850

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
8,5

PrecisionCore

Kleurenlcd van
6,1 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 50.000
pagina's

ET-4800

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat/
Fax

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

MicroPiezo

Kleurenlcd van
3,7 cm

•

–

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

12 maanden
of 30.000
pagina's

ET-4850serie

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat/
Fax

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
8,5

PrecisionCore

Touchscreen
van
6,1 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 50.000
pagina's

ET-8500

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

1.800
2.300
Foto's van Foto's van
10 x 15 cm* 10 x 15 cm*

•

16/12

MicroPiezo

Touchscreen
van
10,9 cm

–

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 50.000
pagina's

ET-8550

A3+-printer/
1.800
2.300
Scanner/
Foto's van Foto's van
Kopieerapparaat 10 x 15 cm* 10 x 15 cm*

•

16/12

MicroPiezo

Touchscreen
van
10,9 cm

–

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 50.000
pagina's

3,7 cm

Garantie (2 jaar extra na
productregistratie)15

Rendement inktflessen zwart-wit/
kleur3

ET-1810

NIEUW

Functionaliteit

NIEUW

Rendement meegeleverde inktflessen
zwart-wit/kleur3

Voor kleine bedrijven en thuiskantoren

12 maanden
of 30.000
pagina's

Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde
1 jaar/50.000 pagina's garantie15

102-serie
1 volledige set + 1 extra
zwart meegeleverd

104-serie
1 volledige set meegeleverd

NIEUW

A3+

EcoTank ET-4850-serie

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Printen

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Ultrasnel printen in zwart-wit

Automatische documentinvoer voor
30 pagina's

Dubbele zwarte inkttank

Automatisch dubbelzijdig printen, scannen,
kopiëren en faxen op A4-formaat

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

1 jaar/30.000 pagina's garantie

Ideaal voor thuiswerken

Epson MicroPiezo-technologie
15

Printen op A3+ via de papierlade aan de
achterzijde

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Eenvoudig mobiel afdrukken

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Epson PrecisionCore-technologie

Eenvoudig mobiel afdrukken

Kleurentouchscreen van 6,1 cm

Epson PrecisionCore-technologie

Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde

Automatische documentinvoer voor 35 pagina's

1 jaar/50.000 pagina's garantie15

Kleurentouchscreen van 6,8 cm
Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde
1 jaar/50.000 pagina's garantie15

102-serie
1 volledige set meegeleverd
+ 1 extra zwart

664-serie
1 volledige set meegeleverd
+ 1 extra zwart

102-serie
1 volledige set meegeleverd

ET-14000

A3-printer

7.100/
5.700

7.500/
6.500

–

15/5,5

MicroPiezo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 maanden
of 30.000
pagina's (A3)

ET-15000

A3+-printer/
A4-scanner/ A4kopieerapparaat/
Fax

6.200/
5.200

7.500/
6.000

•

17/9

PrecisionCore

Touchscreen
van
6,8 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 50.000
pagina's (A3)

Toners behoren
tot het verleden

Bespaar met lagere printkosten
Met ruim 350 afdrukken voor slechts €18 is deze printerserie een voordelige
oplossing voor bedrijven.
Veelzijdig en snel
Met hoge printsnelheden tot 25 apm6, een first-page-out-time van slechts
5.5 seconden7, snel dubbelzijdig printen en snelle ADF, is deze reeks
EcoTank-printers ideaal voor drukke en dynamische omgevingen.

Onze nieuwe reeks EcoTank-printers is ideaal voor kleine bedrijven. Met
deze reeks kunt u razendsnel printen tegen zeer lage kosten. Bovendien
zijn beide modellen voorzien van geïntegreerde inkttanks met hoge
capaciteit, waarmee de rompslomp van het vervangen van cartridges of
toners verleden tijd is.

Ontworpen voor zakelijk gebruik
U zult tevreden zijn met de hoge printkwaliteit dankzij de pigmentinkten die
bestand zijn tegen vlekken en markeerstiften. Met grote touchscreens en
draadloze verbindingen met smart devices laat deze reeks EcoTanks niets
te wensen over.

4-kleuren

Voor thuiskantoren
en bedrijven

Voor kleine en
middelgrote bedrijven

Zwart-wit (mono)
A3+

EcoTank ET-5100-reeks

A3+

A3+

EcoTank ET-5800-reeks

EcoTank ET-16150

EcoTank ET-16600-serie

EcoTank ET-M16600

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Printen

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Printen, kopiëren en scannen

Extreem hoge afdruksnelheden

Ultrasnel printen en scannen

Extreem hoge afdruksnelheden

Ultrasnel printen en scannen

Ultrasnel printen en scannen

Papierlade voor 250 vel aan de voorzijde

Dubbele papierinvoer: twee A4-papierladen
aan de voorzijde voor 250 vellen, papierlade
aan de achterzijde voor 50 vellen

Dubbele papierinvoer: twee A3-papierladen
aan de voorzijde voor 250 vellen, papierlade
aan de achterzijde voor 50 vellen

Dubbele papierinvoer: twee A3-papierladen
aan de voorzijde voor 250 vellen, papierlade
aan de achterzijde voor 50 vellen

Dubbele papierinvoer: twee A3-papierladen
aan de voorzijde voor 250 vellen, papierlade
aan de achterzijde voor 50 vellen

Snelle documentinvoer voor 50 vellen

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Snelle documentinvoer voor 50 vellen

Snelle documentinvoer voor 50 vellen

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Eenvoudig mobiel afdrukken

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Compatibel met de Epson Smart Panel-app

Eenvoudig mobiel afdrukken

Epson PrecisionCore-technologie

Eenvoudig mobiel afdrukken

Eenvoudig mobiel afdrukken

Epson PrecisionCore-technologie

Lcd-kleurenscherm van 6,1 cm

Epson PrecisionCore-technologie

Epson PrecisionCore-technologie

Kleurentouchscreen van 10,9 cm

1 jaar/150.000 pagina's garantie15

Kleurentouchscreen van 10,9 cm

Kleurentouchscreen van 6,8 cm

1 jaar/150.000 pagina's garantie15

1 jaar/150.000 pagina's garantie15

Ideaal voor thuiswerken

Automatische documentinvoer voor 35 vellen
Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet
Compatibel met de Epson Smart Panel-app
Eenvoudig mobiel afdrukken
Epson PrecisionCore-technologie
Kleurentouchscreen van 6,1 cm
1 jaar/100.000 pagina's garantie15

1 jaar/150.000 pagina's garantie15

113-serie
1 volledige set meegeleverd
+ 1 extra zwart

113-serie
1 volledige set meegeleverd

113-serie
1 volledige set meegeleverd

113-serie
1 volledige set meegeleverd

113-serie
Inclusief 1 inktfles

ET-5150

Printer/Scanner/ 13.300/
Kopieerapparaat 5.200

Garantie (2 jaar extra na
productregistratie)15

Ethernet

Automatische Wi-Fi setup13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-to-Cloud4

Remote Print Driver4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Scanresolutie (dpi)

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatische documentinvoer (ADF)

Lcd-scherm (cm)

Epson-technologie

A4 ISO-printsnelheid
zwart-wit/kleur (ppm)6

Rendement inktflessen zwart-wit/kleur3

Rendement meegeleverde inktflessen
zwart-wit/kleur3

Functionaliteit

EcoTank for Business

7.500/
Precision17/9,5
6.000
Core

Touchscreen
van
6,1 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 100.000
pagina's

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 100.000
pagina's

ET-5170

Printer/Scanner/
13.300/
Kopieerapparaat/
5.200
Fax

7.500/
Precision17/9,5
6.000
Core

Touchscreen
van
6,1 cm

ET-5800

Printer/Scanner/ 4.500/
Kopieerapparaat/ 2.800
Fax

7.500/
6.000

PrecisionCore

Touchscreen
van
10,9 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

ET-5850

Printer/Scanner/ 4.500/
Kopieerapparaat/ 2.800
Fax

7.500/
Precision25/25
6.000
Core

Touchscreen
van
10,9 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

ET-16600

A3+-printer/
A3-scanner/A3- 4.500/
kopieerapparaat/ 2.800
Fax

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

ET-16650

A3+-printer/
A3-scanner/A3- 4.500/
kopieerapparaat/ 2.800
Fax

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

ET-M16600

A3+-printer/
A3-scanner/A3kopieerapparaat

A3+-printer

ET-16150

7.500/

25/12

10,9

25/12

PrecisionCore

25/25

PrecisionCore

4.900

7.500

25

PrecisionCore

Touchscreen
van
6,8 cm

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

4.500/
2.800

7.500/
Precision25/25
6.000
Core

Kleurenlcd van
6,1 cm

-

•

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

12 maanden
of 150.000
pagina's

6.000

7.500/
6.000

+ vaste
toetsen

10,9
+ vaste
toetsen

Welkom bij
Heat-Free Technology
De unieke Heat-Free Technology van Epson biedt talloze
voordelen ten opzichte van laserprinters en thermische
inkjetprinters. Om te beginnen hoeft een printer met deze
technologie na het inschakelen niet op te warmen.
De eerste pagina kan al snel geprint worden met minder
stroomverbruik. De operationele kosten worden verder verlaagd
doordat er geen extra onderdelen nodig zijn.
De Heat-Free Technology van Epson biedt hogere betrouwbaarheid,
minder uitvaltijd en lagere milieubelasting.

1-kleur

Voor kleine kantoren en bedrijven

Print meer
Bespaar meer

Tijd besparen
Printen gaat snel zonder opwarmtijd, met een first-pageout-time van slechts 6 seconden11 en printsnelheden tot
20 ppm6.
Gemoedsrust
Voor uw gemoedsrust wordt elke EcoTank-zwartwitprinter geleverd met een garantie van 1 jaar of
100.000 pagina's15.

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Printen

Printen

Printen, kopiëren en scannen

Epson MicroPiezo-technologie

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Lcd-kleurenscherm van 3,7 cm

Papierlade voor 150 vellen aan de
voorzijde

Epson Heat-Free PrecisionCore-technologie

Papierlade voor 150 vellen aan de voorzijde

Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde

Epson MicroPiezo-technologie

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Eenvoudig mobiel afdrukken

en ethernet

Eenvoudig mobiel afdrukken

1 jaar/100.000 pagina's garantie15

Eenvoudig mobiel afdrukken

1 jaar/100.000 pagina's garantie15

1 jaar/100.000 pagina's garantie15

Uitzonderlijk voordelig printen
Bespaar meer dan 90% op de kosten per pagina10 en
druk moeiteloos af met de inkt voor 11.000 pagina's die
is meegeleverd in de doos9. Dat is het equivalent van
gemiddeld tot 5 tonercartridges10.
Bespaar energie
Verminder het energieverbruik en verlaag de
overheadkosten met besparingen tot 95% in
het stroomverbruik in vergelijking met zwartwitlaserprinters12.

EcoTank ET-M1120

111 inkt
Inclusief 1 inktfles

111 inkt
Inclusief 2 inktflessen

111 inkt
Inclusief 1 inktfles

1 inktfles
=
tot 5
lasertoners10

Bespaar
tot 90%
op de
printkosten10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Printen, kopiëren en scannen

Printen, kopiëren, scannen en faxen

Lcd-kleurenscherm van 3,7 cm

Kleurentouchscreen van 6,1 cm

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Automatische documentinvoer voor 35 vellen

Epson PrecisionCore
Heat-Free Technology

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Papierlade voor 250 vellen aan de
voorzijde

Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde

Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en
ethernet

Eenvoudig mobiel afdrukken

Eenvoudig mobiel afdrukken

Epson Heat-Free PrecisionCore-technologie
Connectiviteit: Wi-Fi, Wi-Fi Direct en ethernet
1 jaar/100.000 pagina's garantie15

1 jaar/100.000 pagina's garantie15

111 inkt
Inclusief 2 inktflessen

111 inkt
Inclusief 2 inktflessen

Rendement meegeleverde
inktfles9

Epson-technologie

Afdruksnelheid (ppm)6

Lcd-scherm (cm)

Automatisch dubbelzijdig printen

Automatische documentinvoer
(ADF)

Wi-Fi/Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

ET-M1120

Printer

5.000

MicroPiezo

15

-

150 vel
papierinvoer
aan voorzijde

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Printer

11.000

PrecisionCore

20

-

250 vel
papierinvoer
aan voorzijde

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

5.000

MicroPiezo

15

3,7 cm

150 vel
papierinvoer
aan voorzijde

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat

11.000

PrecisionCore

20

3,7 cm

250 vel
papierinvoer
aan voorzijde

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Printer/Scanner/
Kopieerapparaat/
Fax

11.000

PrecisionCore

20

Touchscreen
van 6,1 cm

250 vel
papierinvoer
aan voorzijde

•

•

•

•

•

•

Papierbeheer

Functionaliteit

EcoTank zwart-witprinters

Volgens IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, gebaseerd op verzendingen in de periode 2010 t/m 2021, gepubliceerd in het eerste
kwartaal van 2021. 2Cumulatieve omzet van Epson inkttankprinters sinds de lancering in 2010 op basis van interne leveringsgegevens van Epson.
3
Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van Epson’s originele methodologie vanuit de afdruksimulatie van testcartridges in ISO/
IEC 24712 of 29103. Genoemde rendementen zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC 24711 of 29102. Genoemde rendementen kunnen variëren
afhankelijk van de afbeeldingen die u print, de papiersoort die u gebruikt, de frequentie van uw afdrukken en omgevingscondities zoals de
temperatuur. Tijdens de eerste installatie van de printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt om de spuitkoppen van de printkop te
vullen. Hierdoor is het rendement van de oorspronkelijk meegeleverde inktset lager. 4 Voor Epson Smart Panel- en Epson Creative Print-apps is een
draadloze verbinding vereist. Voor Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud en Epson Remote Print Driver is een internetverbinding vereist. Ga voor meer
informatie, ondersteunde talen en apparaten naar www.epsonconnect.be 5De gemiddelde besparing op de kosten per pagina en het gemiddelde
aantal inkjetcartridges dat nodig is voor het printen van hetzelfde aantal pagina’s als met EcoTank “102”- en “104”-inktflessen, zijn op basis
van berekeningen van Epson. Vergelijking tussen het gemiddelde rendement (A4-afdrukken conform ISO/IEC 24711) van EcoTank '102'- en
'104'-flessen, en de originele verbruiksmaterialen die worden gebruikt in de vijftig bestverkochte printers met inkjetcartridges (volgens de
marktgegevens van het GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point-of-Sale-panel voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Spanje en Italië van april 2019 tot maart 2020). Kosten per pagina berekend op basis van de gemiddelde printkosten voor
EcoTank ‘102’- en ‘104’-flessen en onder deze 50 topmodellen, berekend door de relevante verkoopomzet per fles/cartridge te delen door
het totale rendement per verkoopeenheid (volgens de GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point-of-Sale panel markdata
voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië in de periode april 2019 - maart 2020). 6Vastgesteld in overeenstemming met
ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category Test voor standaard enkelzijdig. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/testing. 7Meetmethode voor first-page-out-time (FPOT): ISO/IEC17629 Office Category Test; papierformaat A4. Een set
van Microsoft Word-, Microsoft Excel- en PDF-bestanden (elke set met 4 pagina's) wordt continu geprint. De meting is gebaseerd op de
gemiddelde tijd voordat de eerste van de vier enkelzijdige afdrukken de printer verlaat. De meting begint op het moment dat de printknop
wordt ingedrukt en eindigt wanneer de eerste pagina van de set de printer verlaat. 8Het aantal geprinte pagina's is gebaseerd op de hoogste
kosten per pagina (CPP) van Epson 113-inktflessen. De kosten per pagina zijn berekend door de totale gecombineerde verkoopadviesprijs
van cyaan, magenta en gele inktflessen voor kleurenpagina's of de verkoopadviesprijs van een zwarte inktfles voor zwarte pagina's te delen
door het gepubliceerde paginarendement. Verkoopadviesprijzen zijn correct met ingang van januari 2020. 9Genoemde rendementen zijn
geëxtrapoleerd op basis van Epsons originele methodologie vanuit de afdruksimulatie van testcartridges in ISO/IEC 19752. Genoemde
rendementen zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC 24711. Genoemde rendementen kunnen variëren afhankelijk van de afbeeldingen die u print,
de papiersoort die u gebruikt, de frequentie van uw afdrukken en omgevingscondities zoals de temperatuur. Tijdens de eerste installatie
van de printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt om de spuitkoppen van de printkop te vullen. Hierdoor is het rendement
van de oorspronkelijk meegeleverde inktset mogelijk iets lager. 10Op basis van berekeningen van Epson, de gemiddelde besparing op de
kosten per pagina en het gemiddelde aantal tonercartridges dat nodig is voor het afdrukken van hetzelfde aantal pagina’s als met een Epson
EcoTank ‘111’-inktfles. Vergelijking tussen het rendement (A4-printen van ISO/IEC 19752) van de EcoTank-fles ‘111’ en het rendement van
de originele verbruiksmaterialen (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, leveringen van 2020, gepubliceerd in het eerste kwartaal
van 2021) die worden gebruikt in de 10 bestverkochte zwart-witlaserprinters met één functie en een afdruksnelheid van 1 tot 20 ppm in
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveringen in 2020, gepubliceerd
in het eerste kwartaal van 2021). Kosten per pagina berekend door de relevante verkoopomzet per fles/cartridge te delen door het totale
rendement per verkoopeenheid. 11Meetmethode voor first-page-out-time (FPOT): ISO/IFC17829 Office Category Test; papierformaat A4. Een
set van Microsoft Word-, Microsoft Excel- en PDF-bestanden (elke set met 4 pagina's) wordt continu geprint. De meting is gebaseerd op de
gemiddelde tijd voordat de eerste van de vier enkelzijdige afdrukken de printer verlaat. De meting begint op het moment dat de printknop
wordt ingedrukt en eindigt wanneer de eerste pagina van de set de printer verlaat. 12Vergelijking van het stroomverbruik gedurende het printen
van de Epson-modellen Epson ET-M1120, ET-M2170 en ET-M3170 afgezet tegen het gemiddelde verbruik van 75% van de meest verkochte
zwart-witlaserprinters voor A4 (in de klasse tot 20 ppm) volgens gegevens voor de 12 maanden tot september 2018. Gegevens over het
stroomverbruik zijn zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten. 13De automatische setup is compatibel met Windows 10, Windows
8, Windows 7, Windows Vista en Mac OS. 14Printers met AirPrint werken met iPhone 4s en hoger, iPad 2 en hoger, alle modellen van iPad
Air en iPad mini en iPod touch 5e generatie met de nieuwste versie van iOS en Mac met de nieuwste versie van OSX. 15Raadpleeg uw lokale
Epson-website voor meer informatie over de garantie. 16Gebaseerd op een gemiddeld printvolume van honderd A4-pagina’s per maand en
uitgaande van het laagste rendement van de bijgeleverde inktset. Exclusief foto's en bedrijfsmodellen.
1
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Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en
wordt onder licentie gebruikt. Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

@EpsonBelgium
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

