EcoTank | Methode en aannames voor TCO-calculator
De calculator voor totale eigendomskosten ("TCO-calculator") geeft de totale eigendomskosten aan op basis van de
oorspronkelijke aankoopprijs van de hardware, plus de doorlopende kosten van inkt of toner over een variabele periode. Let op: de
kosten kunnen worden beïnvloed door bijkomende variabele kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot andere
verbruiksmaterialen, onderhoud, stroomverbruik en het vervangen van onderdelen.
De vergelijkingsmodellen in de calculator voor totale eigendomskosten zijn de 20 best verkopende A4-kleurenlaserprinters en de
20 best verkopende inkjetprinters volgens de IDC EMEA Hardcopy Tracker (gegevens Q1 2017 – Q4 2017). De gemiddelde
verkoopprijs van de printers en verbruiksmaterialen in EUR (€) werd verkregen uit de IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker
(gegevens Q1 2017 – Q4 2017) en de IDC EMEA Consumables Tracker (gegevens H1 2017, H2 2017) en werd berekend door de
opbrengst te delen door de eenheden. De wisselkoers ($/€) werd verkregen uit de IDC EMEA Consumables Tracker (gegevens H1
2017, H2 2017). Wat betreft de Epson EcoTank- en Epson-verbruiksmaterialen, inclusief en voor het enige doel van deze TCOCalculator, is gebruikgemaakt van de aanbevolen adviesprijs ('Adviesprijs') inclusief btw zoals gepubliceerd op de website van
Epson en bijgewerkt op regelmatige basis.
De regio die in de vergelijking is opgenomen ten behoeve van de bovenstaande IDC Trackers is het gemiddelde van EU5.
Btw is inbegrepen, maar houd er rekening mee dat bezorgingskosten niet zijn inbegrepen in de berekening van prijzen. Prijzen zijn
onderhevig aan wijzigingen als gevolg van marktomstandigheden.
Afdrukkosten zijn gebaseerd op het gebruik van de standaardinstellingen op zowel de EcoTank-printers als de printers van
concurrenten. Dit komt overeen met de instellingen die worden gebruikt in ISO/IEC-rendementtests voor de relevante categorie.
De vermelde kostenbesparingen vertegenwoordigen een schatting van de totale kostenbesparingen voor het door de klant
opgegeven afdrukvolume in de TCO-calculator en zijn gebaseerd op de volgende berekening: [Gemiddelde kosten per pagina in
kleur x afdrukvolume in kleur - min meegeleverde inkt / toner pagina's] plus [gemiddelde kosten per pagina in zwart-wit x
afdrukvolume in zwart-wit - min meegeleverde inkt / toner pagina's] plus kosten voor hardware.
De kosten per pagina werden berekend op basis van de gemiddelde verkoopprijs van het verbruiksmateriaal gedeeld door het
officieel door de fabrikant gepubliceerde rendement dat wordt vermeld in openbaar beschikbare informatie. De kosten per pagina
zijn gebaseerd op de afdruksimulatie van testpatronen die worden geleverd in ISO/IEC 24712 voor inkjetprinters en in ISO/IEC
19798 voor kleurenlaserprinters.
Het 'marktgemiddelde' is een afgeleide van de 20 vergelijkingsmodellen die worden gebruikt in de TCO-calculator voor de totale
gemiddelde waarde. Alle specificaties en prestatiegegevens over concurrerende fabrikanten zijn verzameld uit openbaar
beschikbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de brochures en websites van de fabrikanten zelf.
Het rendement van door Epson en concurrenten meegeleverde toner en inkt is afkomstig van door de fabrikant gepubliceerde
specificaties. Als de fabrikant het rendement van de meegeleverde toner/inkt niet publiceert, wordt ervan uitgegaan dat dit
rendement gelijk is aan het rendement van een aftermarket-inktpatroon met standaardcapaciteit.
Ten behoeve van een eerlijke vergelijking en nauwkeurige gegevensrapportage werden de rendementen voor verbruiksartikelen
bepaald aan de hand van de verbruiksmaterialen die op het moment van publicatie, zoals bepaald overeenkomstig ISO-normen,
het hoogste aantal pagina's opleveren. Bij de vergelijking werd geen rekening gehouden met combinatiepakketten, multipacks en
fotozwartcartridges die worden gebruikt in foto-inkjetprinters. Deze gegevens zijn openbaar verkrijgbaar.
De TCO-calculator is slechts bedoeld als richtlijn. Hoewel Epson alle redelijke moeite heeft gedaan om te zorgen dat de gegevens
op deze site correct waren, worden geen beloftes gemaakt of garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of actualiteit

van de gegevens. Potentiële klanten moeten zelf controleren of belangrijke gegevens die materiële invloed op hun bedrijf kunnen
hebben correct zijn en moeten niet alleen op de hier vermelde cijfers vertrouwen.
Het gebruik van beelden of logo's met handelsmerken van concurrenten op deze site is uitsluitend bedoeld voor het maken van
een redelijke vergelijking tussen de producten. Eventuele illustraties van de producten van concurrenten zijn uitsluitend bedoeld
voor illustratiedoeleinden en niet als nauwkeurige representatie van huidige modellen.
De wisselkoersen (€/£) worden bijgewerkt maandelijkse op de eerste werkdag van elke maand op basis van de koers die openbaar
beschikbaar is op www.bloomberg.com/markets/currencies.

