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Με την εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών, αυτός ο εκτυπωτής 
EcoTank 3-σε-1 διαθέτει Wi-Fi, οθόνη LCD, εκτύπωση διπλής όψης και 
δίσκο 250 φύλλων.

Η εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών γίνεται εύκολα, με αυτόν τον ανθεκτικό, 
γρήγορο και αποδοτικό εκτυπωτή EcoTank. Με εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή, 
παρέχει μια λύση εκτύπωσης χαμηλού κόστους, που μειώνει το κόστος εκτύπωσης. 
Μια οικονομικά αποδοτική λύση, για εκτύπωση μέχρι 11.000 σελίδες με το 
συμπεριλαμβανόμενο μαύρο μελάνι1. Επιλέξτε απευθείας και γρήγορα τις λειτουργίες 
από την έγχρωμη οθόνη LCD μεγέθους 3,7 cm. 

Μειώστε το κόστος εκτύπωσης
Με τον εκτυπωτή EcoTank, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 50% σε τρία χρόνια σε 
σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser2. Διαθέτει μεγάλο αναπληρούμενο 
δοχείο μελανιού, για να το γεμίζετε με τα συμπεριλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού αντί 
για γραφίτη. Από την αρχή έχετε αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε χιλιάδες σελίδες, 
μειώνοντας το κόστος και εξοικονομώντας χρόνο.
Αναπλήρωση αναλωσίμων χαμηλού κόστους
Θα διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεται να αναπληρώνετε τα αναλώσιμα τόσο συχνά, ενώ 
μπορείτε να εξοικονομήσετε πάνω από το 90% του κόστους ανά σελίδα, χάρη στα 
ανταλλακτικά φιαλίδια μελανιού 3. 
Αξιόπιστος
Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με 
εγγύηση ενός έτους/100.000 σελίδων.
Εξοικονομήστε χρόνο
Μην χάνετε χρόνο με την αλλαγή των αναλωσίμων. Χάρη στο σύστημα με δοχείο 
μελανιού, απλώς το γεμίζετε και ξεχνάτε ότι υπάρχει. Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς 
να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, σε ταχύτητα 20 σελ./λ.4.
Εξοικονομήστε ενέργεια
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τις λειτουργικές δαπάνες με έναν ασπρόμαυρο 
εκτυπωτή EcoTank. Μπορεί να εξοικονομήσει έως και 95%5 από την κατανάλωση 
ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser.
Αποδοτικές επαγγελματικές λειτουργίες
Δείτε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore που είναι 
γνωστή για την ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της. 
Αντικαταστήστε το χαρτί λιγότερο συχνά, χάρη στον δίσκο 250 φύλλων, και 
εξοικονομήστε χαρτί, χάρη στη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μειώστε το κόστος εκτύπωσης
Οικονομικός εκτυπωτής Ink Tank, με 
συμπεριλαμβανόμενο μελάνι
Αξιοπιστία και αντοχή
Εγγύηση ενός έτους ή 100.000 σελίδων
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας
Εξοικονομήστε έως και 95% από την 
κατανάλωση ενέργειας5

Εξοικονόμηση χρόνου
Wi-Fi, εκτύπωση διπλής όψης, δίσκος 250 
φύλλων, εκτύπωση μέσω φορητών 
συσκευών
Γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής 
ποιότητας
Ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λ.4, χωρίς 
χρόνο προθέρμανσης, με κεφαλή 
εκτύπωσης PrecisionCore
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1.  Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση
την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση
εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το
πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη
συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος,
όπως τη θερμοκρασία.  Κατά την αρχική ρύθμιση του
εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού
για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης,
συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί
να είναι μικρότερη.
2.  Εξοικονόμηση σε 3 έτη με εκτύπωση 406 σελίδων τον
μήνα. Η σύγκριση κόστους περιλαμβάνει τις τιμές του
υλικού, καθώς και των συμπεριλαμβανόμενων και των
ανταλλακτικών δοχείων μελανιού/φυσίγγων γραφίτη. Η
σύγκριση τιμών υλικού πραγματοποιείται με βάση τις
αρχικές τιμές του Epson M1100 και τη μέση τιμή του
κορυφαίου σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser
μονής λειτουργίας Α4 (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από το 20
σελ./λ.) στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ουγγαρία, την Πολωνία, την υπόλοιπη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την
Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018,
σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q4. Η σύγκριση του κόστους
εκτύπωσης βασίζεται στις αρχικές τιμές των φιαλιδίων
μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και τις μέσες τιμές
των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη ΟΕΜ με τη
μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε πωλήσεις
77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής λειτουργίας
(ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από 20 σελ./λ.) στην Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία για
την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με
στοιχεία του IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker
2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη laser των
ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως παρατίθενται
στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
3.  3.Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται με διαίρεση της
τιμής του ανταλλακτικού φιαλιδίου μελανιού / φύσιγγας
γραφίτη με την απόδοση σελίδων τους. Η σύγκριση του
κόστους εκτύπωσης ανά σελίδα βασίζεται στις αρχικές τιμές
των φιαλιδίων μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και
τις μέσες τιμές των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη ΟΕΜ
με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε
πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής
λειτουργίας (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από 20 σελ./λ.) στην
Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την
Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018,
σύμφωνα με στοιχεία του DC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q4 και IDC EMEA Semiannual
Consumables Tracker 2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη
laser των ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως
παρατίθενται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
4.  Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το
οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου
κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο
εκτύπωσης μονής όψης.  Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing
5.  Σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την εκτύπωση
με μοντέλα Epson M1120, M2170 και M3170 σε σχέση με τον
μέσο όρο του κορυφαίου σε πωλήσεις 75% ασπρόμαυρων
εκτυπωτών laser A4 (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από το 20
σελ./λ.) στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ουγγαρία, την Πολωνία, την υπόλοιπη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την
Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, όπως
αποτυπώθηκε στο IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q4.  Οι τιμές κατανάλωσης
ενέργειας παρατίθενται όπως αναφέρονται στους ιστότοπους
των κατασκευαστών.
6.  6.Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις
υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.epson.gr/connect
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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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