Gama de impressoras EcoTank

Diga adeus
aos tinteiros

www.epson.pt/ecotank

www.epson.pt/ecotankmono

Revolucionámos a impressão
doméstica para sempre

Imprima em movimento com a
aplicação Epson Smart Panel

As impressoras Epson EcoTank produzem impressões de excelente
qualidade e sem complicações a um custo ultrarreduzido. Incluem
tanques de tinta recarregáveis de capacidade ultraelevada que permitem
imprimir milhares de páginas sem a complicação da substituição dos
tinteiros, pelo que são a solução perfeita para os lares, pequenos
escritórios e pequenas empresas atarefados.

Para as famílias em movimento ou as empresas que nunca param, a aplicação
Epson Smart Panel permite controlar a sua impressora a partir do seu smartphone
ou tablet4. Imprima, copie e digitalize documentos ou fotografias, configure,
monitorize e resolva os problemas da impressora, ou deixe a sua criatividade fluir
com uma vasta gama de modelos artísticos.

O sistema de enchimento de tinta minimiza os derrames com garrafas
fáceis de abrir e com um sistema de fluxo de ar para não ter de as
apertar durante o processo de enchimento. As garrafas contam ainda
com um design de bloqueio por chave que assegura que cada tanque é
cheio com a cor certa.

Inclui tinta para
imprimir até

Inclui tinta para
imprimir até

14.000

11.000

páginas3

páginas3

Impressoras
domésticas

Impressoras
monocromáticas
Imprima até

Inclui tinta para
imprimir até

7.500

14.000

páginas com as
garrafas de tinta de
reabastecimento3

páginas3

Impressoras de
escritório

Impressoras
profissionais
Imprima até

2.300

fotografias com as
garrafas de tinta de
reabastecimento3

Impressoras
fotográficas

Primeiro

fornecedor de
impressoras com
tanque de tinta a
nível mundial1

60
milhões

de impressoras
de tanque de
tinta vendidas
mundialmente2

Procure o símbolo Smart Panel que indica as impressoras compatíveis com a aplicação.

4 cores

6 cores

Para os ambientes familiares
atarefados

Para os entusiastas
da fotografia

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

A3+

EcoTank ET-1810

Série EcoTank ET-2810

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Impressão de custo ultrarreduzido

Impressão

A nossa inovadora gama EcoTank oferece
um custo por página imbatível com
uma poupança de 90% nos custos de
impressão5.

Impressão, cópia e digitalização

Impressão, cópia e digitalização

Impressão, cópia e digitalização

Conectividade: Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Custo por fotografia ultrarreduzido

Custo por fotografia ultrarreduzido

Compatível com a aplicação Epson
Smart Panel

Compatível com a aplicação Epson
Smart Panel

Sistema de tinta de 6 cores

Sistema de tinta de 6 cores

Facilidade de impressão móvel

Facilidade de impressão móvel

Tinta cinzenta adicional para fotografias a preto
e branco superiores

Tinta cinzenta adicional para fotografias a preto e
branco superiores

Função única

Tecnologia Epson Micro Piezo

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Tecnologia Epson Micro Piezo

Garantia de 1 ano/30.000 páginas

Compatível com a aplicação Epson Smart Panel

Compatível com a aplicação Epson Smart Panel

Facilidade de impressão móvel

Facilidade de impressão móvel

Tecnologia Epson Micro Piezo

Tecnologia Epson Micro Piezo

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

Impressão em CD/DVD e diretamente
a partir de cartão de memória

Impressão em CD/DVD e diretamente a partir de
cartão de memória

Impressão frente e verso automática

Impressão frente e verso automática

Tabuleiros de papel A4 e fotográfico separados

Tabuleiros de papel A4 e fotográfico separados

Alimentação de papel posterior para suportes
especiais até A4

Alimentação de papel posterior para suportes
especiais até A3+

Alimentação por passagem direta para suportes
até à largura A4, 2 m de comprimento e 1,3 mm
de espessura!

Alimentação por passagem direta para suportes até
à largura A3+, 2 m de comprimento e 1,3 mm de
espessura

Garantia de 1 ano/50.000 páginas15

Garantia de 1 ano/50.000 páginas15

®

15

Garantia de 1 ano/30.000 páginas

15

Série 104
1 conjunto completo incluído

Série 104
1 conjunto completo incluído

NOVO

NOVO

Série EcoTank ET-2820

Série EcoTank ET-2850

Impressão, cópia e digitalização

Impressão, cópia e digitalização

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Compatível com a aplicação Epson
Smart Panel

Impressão frente e verso automática

Facilidade de impressão móvel

Compatível com a aplicação Epson
Smart Panel

Tecnologia Epson Micro Piezo

Facilidade de impressão móvel

Ecrã LCD a cores de 3,7 cm

Tecnologia Epson Micro Piezo

Garantia de 1 ano/30.000 páginas

15

Ecrã LCD a cores de 3,7 cm
Garantia de 1 ano/30.000 páginas15

Série 104
1 conjunto completo incluído

Série 102
1 conjunto completo incluído
+ 1 preto adicional

Série 114
1 conjunto completo incluído

Série 114
1 conjunto completo incluído

Um conjunto de garrafas equivale a
72 tinteiros5 para imprimir milhares de
páginas sem a complicação da substituição
frequente dos tinteiros. Com até 3 anos de
tinta incluídos16, pode descontrair

Poupe até
90% nos
custos de
impressão5

Até 3 anos
de tinta
incluída16

Gama de cores EcoTank

4 cores

Nova geração do sistema de tinta

Velocidade de impressão no modo ISO
A4 a preto e branco/a cores (ppm)6

Tecnologia Epson

Ecrã LCD (cm)

ADF

Impressão frente e verso automática

Resolução de digitalização (ppp)

Epson Smart Panel4

Epson Email Print4

Remote Print Driver4

Epson Scan-To-Cloud4

Apple AirPrint15

Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Configuração automática da rede
Wi-Fi13

Ethernet

EcoTank ET-3850

EcoTank ET-4800

Impressão, cópia e digitalização

Impressão, cópia, digitalização, fax

Impressora A4

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

Micro Piezo

–

–

–

–

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 meses
ou 30.000
páginas

Impressão frente e verso automática

Alimentador de documentos de 30 folhas

Alimentador de documentos de 30 folhas

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Compatível com a aplicação Epson Smart Panel

Série
ET-2810

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

Micro Piezo

–

–

–

1.200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 meses
ou 30.000
páginas

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Facilidade de impressão móvel

Facilidade de impressão móvel

Ecrã LCD a cores de 3,7 cm

Tecnologia Epson PrecisionCore

Garantia de 1 ano/30.000 páginas15

Série
ET-2820

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

LCD a
Micro Piezo cores de
3,7

–

–

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 meses
ou 30.000
páginas

Série
ET-2850

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

LCD a
10,5/5 Micro Piezo cores de
3,7

–

•

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 meses
ou 30.000
páginas

ET-3850

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

LCD a
15,5/
PrecisionCore cores de
8,5
6,1

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 50.000
páginas

ET-4800

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora/
Fax

3.600/
6.500

4.500/
7.500

•

10/5

LCD a
Micro Piezo cores de
3,7

•

–

1.200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

12 meses
ou 30.000
páginas

Série
ET-4850

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora/
Fax

14.000/
5.200

7.500/
6.000

•

15,5/
Ecrã tátil
PrecisionCore
8,5
de 6,1

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 50.000
páginas

ET-8500

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

1.800
2.300
Fotografias Fotografias
10x15 cm* 10x15 cm*

•

16/12

Micro Piezo

Ecrã tátil
de 10,9

–

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 50.000
páginas

Impressora A3+/
1.800
2.300
Digitalizador/ Fotografias Fotografias
Fotocopiadora 10x15 cm* 10x15 cm*

•

16/12

Micro Piezo

Ecrã tátil
de 10,9

–

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 50.000
páginas

15/5,5 Micro Piezo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 meses
ou 30.000
páginas (A3)

Ecrã tátil
de 6,8

•

•

1.200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 50.000
páginas (A3)

Garantia (Extensão de 2 anos
após registo)15

Rendimento da garrafa de tinta de
substituição a preto/cores3

ET-1810

NOVO

Funcionalidade

NOVO

Rendimento da garrafa de tinta
incluída a preto/cores3

Para pequenas empresas e escritórios em casa

Tecnologia Epson Micro Piezo

Ecrã LCD a cores de 6,1 cm
Tabuleiro para 250 folhas com alimentação
frontal
Garantia de 1 ano/50.000 páginas15

Série 102
1 conjunto completo incluído
+ 1 preto adicional

Série 104
1 conjunto completo incluído

NOVO

A3+

Série EcoTank ET-4850

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Impressão, cópia, digitalização, fax

Impressão

Impressão, cópia, digitalização, fax

Impressão frente e verso automática

Impressão monocromática de alta
velocidade

Impressão automática frente e verso A4,
digitalização, cópia e fax

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
e Ethernet

Tanque de tinta preta duplo
Tecnologia Epson Micro Piezo

Imprima A3+ a partir do tabuleiro de papel
posterior

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Garantia de 1 ano/30.000 páginas15

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Ideal para trabalhar a partir de casa

Alimentador de documentos de 30 folhas

ET-14000

Impressora A3

7.100/
5.700

7.500/
6.500

–

ET-15000

Impressora A3+/
Digitalizador A4/
Fotocopiadora
A4/ Fax

6.200/
5.200

7.500/
6.000

•

Compatível com a aplicação Epson Smart Panel

Facilidade de impressão móvel

Facilidade de impressão móvel

Tecnologia Epson PrecisionCore

Tecnologia Epson PrecisionCore

Ecrã tátil a cores de 6,1 cm

Alimentador de documentos de 35 folhas

Tabuleiro para 250 folhas com alimentação
frontal

Ecrã tátil a cores de 6,8 cm
Tabuleiro para 250 folhas com alimentação frontal

Garantia de 1 ano/50.000 páginas15

Série 102
1 conjunto completo incluído
+ 1 preto adicional

ET-8550

Garantia de 1 ano/50.000 páginas15

Série 664
1 conjunto completo incluído
+ 1 preto adicional

Série 102
1 conjunto completo incluído

17/9 PrecisionCore

Diga adeus aos
toners

Poupe com os custos de impressão mais baixos
Imprima mais de 350 páginas a preto por apenas 1,00 €8, o que faz desta série
uma solução rentável para as empresas.
Versatilidade a alta velocidade
Esta gama EcoTank é perfeita para os ambientes de ritmo acelerado, com
velocidades de impressão de até 25 ipm6, tempo de impressão da primeira página
de apenas 5½ segundos7, impressão frente e verso ultrarrápida e ADF rápido.

A nossa gama de impressoras EcoTank, ideais para pequenas
empresas. Esta gama oferece uma impressão ultrarrápida a um
custo por página ultrarreduzido, bem como tanques de tinta de alta
capacidade integrados que reduzem a complicação da substituição
de toners ou tinteiros.

Concebida para as empresas
Conte com impressões de alta qualidade com todas as tintas pigmentadas, que
são resistentes às manchas e aos marcadores. Com generosos ecrãs táteis e
ligação sem fios a dispositivos inteligentes, a gama EcoTank tem tudo.

4 cores

Para escritórios em
casa e empresas

Para pequenas e
médias empresas

A3+

Série EcoTank ET-5100

A3+

1 cor
(monocromático)

A3+

Série EcoTank ET-5800

EcoTank ET-16150

Série EcoTank ET-16600

EcoTank ET-M16600

Impressão, cópia, digitalização e fax

Impressão, cópia, digitalização e fax

Impressão

Impressão, cópia, digitalização e fax

Impressão, cópia e digitalização

Velocidades de impressão rápidas

Velocidades de impressão e digitalização
ultrarrápidas

Velocidades de impressão rápidas

Velocidades de impressão e digitalização
ultrarrápidas

Velocidades de impressão e digitalização
ultrarrápidas
Alimentação dupla de papel: 2 tabuleiros
frontais de 250 folhas A3, alimentação
posterior de 50 folhas

Ideal para trabalhar a partir de casa

Tabuleiro frontal de 250 folhas
Alimentador automático para 35 folhas
Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet
Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel
Facilidade de impressão móvel
Tecnologia Epson PrecisionCore

Alimentação dupla de papel: 2 tabuleiros
frontais de 250 folhas A4, alimentação
posterior de 50 folhas

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Alimentação dupla de papel: 2 tabuleiros
frontais de 250 folhas A3, alimentação
posterior de 50 folhas

Alimentador de documentos de alta
velocidade de 50 folhas

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Alimentador de documentos de alta
velocidade de 50 folhas

Alimentador de documentos de alta
velocidade de 50 folhas

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Facilidade de impressão móvel

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Tecnologia Epson PrecisionCore

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Facilidade de impressão móvel

Facilidade de impressão móvel

Tecnologia Epson PrecisionCore

Tecnologia Epson PrecisionCore

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

Ecrã tátil a cores de 6,8 cm

Garantia de 1 ano/150.000 páginas15

Garantia de 1 ano/150.000 páginas15

Garantia de 1 ano/150.000 páginas15

Ecrã tátil a cores de 6,1 cm

Compatível com a aplicação Epson Smart
Panel

Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Facilidade de impressão móvel
Tecnologia Epson PrecisionCore

Série 113
1 conjunto completo incluído
+ 1 preto adicional

Alimentação dupla de papel: 2 tabuleiros
frontais de 250 folhas A3, alimentação
posterior de 50 folhas

Série 113
1 conjunto completo incluído

Ecrã LCD a cores de 6,1 cm
Garantia de 1 ano/150.000 páginas15

Série 113
1 conjunto completo incluído

Série 113
1 conjunto completo incluído

Série 113
1 garrafa de tinta incluída

Garantia (Extensão de 2 anos após
registo)15

Ethernet

Configuração automática da rede Wi-Fi13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-To-Cloud4

Remote Print Driver4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Resolução de digitalização (ppp)

Impressão frente e verso automática

ADF

Ecrã LCD (cm)

Tecnologia Epson

Velocidade de impressão no modo ISO
A4 a preto e branco/a cores (ppm)6

Rendimento da garrafa de tinta de
substituição a preto/cores3

Rendimento da garrafa de tinta
incluída a preto/cores3

Funcionalidade

EcoTank para empresas

ET-5150

Impressora/
13.300/ 7.500/
Digitalizador/
5.200 6.000
Fotocopiadora

ET-5170

Impressora/
Digitalizador/ 13.300/ 7.500/
Fotocopiadora/ 5.200 6.000
Fax

17/ Precision- Ecrã tátil
•
9,5
Core
de 6,1

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 100.000
páginas

ET-5800

Impressora/
Digitalizador/ 4.500/ 7.500/
Fotocopiadora/ 2.800 6.000
Fax

25/ Precision- Ecrã tátil
•
12
Core
de 10,9

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

ET-5850

Impressora/
Digitalizador/ 4.500/ 7.500/
Fotocopiadora/ 2.800 6.000
Fax

25/ Precision- Ecrã tátil
•
25
Core
de 10,9

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

ET-16600

Impressora
A3+/
Digitalizador 4.500/ 7.500/
2.800 6.000
A3/
Fotocopiadora
A3/Fax

10,9
25/ Precision+
teclas
12
Core
físicas

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

ET-16650

Impressora
A3+/
Digitalizador 4.500/ 7.500/
A3/
2.800 6.000
Fotocopiadora
A3/Fax

10,9
25/ Precision+
teclas
25
Core
físicas

•

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

Precision- Ecrã tátil
•
Core
de 6,8

• 1.200 •

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

•

•

•

-

•

•

•

•

•

12 meses
ou 150.000
páginas

Impressora
A3+/
Digitalizador
4.900
ET-M16600
A3/
Fotocopiadora
A3

ET-16150

Impressora
A3+

7.500

4.500/ 7.500/
2.800 6.000

17/ Precision- Ecrã tátil
•
9,5
Core
de 6,1

25

LCD a
25/ Precisioncores de 25
Core
6,1

• 1.200 •

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 meses
ou 100.000
páginas

Bem-vindo à Tecnologia
sem calor
A exclusiva Tecnologia Sem Calor da Epson oferece várias
vantagens em relação aos modelos laser e jato de tinta térmica.
Para começar, esta tecnologia não precisa de aquecimento
quando é ligada.
É possível imprimir a primeira página rapidamente, com menos
consumo energético. Os custos de funcionamento são ainda mais
reduzidos, com menos necessidade de substituir peças.
A Tecnologia Sem Calor da Epson oferece uma maior fiabilidade,
menos tempo de inatividade e menor impacto ambiental.

1 cores

Para pequenos escritórios e empresas

Imprima mais
Poupe mais
Impressão de custo ultrarreduzido
Ao poupar mais de 90% no custo por página10, poderá
descomplicar a impressão com o equivalente em tinta
a até 11.000 páginas incluída na embalagem9. É o
equivalente a uma média de 5 toners10.
Poupe energia
Reduza a utilização de energia e os gastos gerais
com poupanças de até 95% no consumo energético
em comparação com as impressoras laser
monocromáticas12.
Poupe tempo
Imprima rapidamente sem tempo de aquecimento, com
saída da primeira página em apenas 6 segundos11
e velocidades de impressão de até 20 ppm6.
Tranquilidade
Cada impressora monocromática EcoTank conta
com uma garantia de 1 ano/100.000 páginas para lhe
proporcionar a máxima tranquilidade15.

EcoTank ET-M1120

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Impressão

Impressão

Impressão, cópia e digitalização

Tecnologia Epson Micro Piezo

Impressão frente e verso automática

Ecrã LCD a cores de 3,7 cm

Tabuleiro para 150 folhas com
alimentação frontal

Tecnologia Sem Calor Epson PrecisionCore

Tabuleiro para 150 folhas com alimentação frontal

Tabuleiro para 250 folhas com alimentação
frontal

Tecnologia Epson Micro Piezo

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Facilidade de impressão móvel

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Facilidade de impressão móvel

Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Facilidade de impressão móvel

Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Tinta 111
1 garrafa de tinta incluída

Tinta 111
2 garrafas de tinta incluídas

Tinta 111
1 garrafa de tinta incluída

1 garrafa
de tinta
=
Até 5 toners
para laser10

Poupe até
90% nos
custos de
impressão10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Impressão, cópia e digitalização

Impressão, cópia, digitalização e fax

Ecrã LCD a cores de 3,7 cm

Ecrã tátil a cores de 6,1 cm

Impressão frente e verso automática

Alimentador automático para 35 folhas

Epson PrecisionCore Tecnologia
sem calor

Impressão frente e verso automática

Tabuleiro para 250 folhas com
alimentação frontal

Tabuleiro para 250 folhas com alimentação
frontal

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e
Ethernet

Conectividade: Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet

Facilidade de impressão móvel
Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Tinta 111
2 garrafas de tinta incluídas

Tecnologia Sem Calor Epson PrecisionCore

Facilidade de impressão móvel
Garantia de 1 ano/100.000 páginas15

Tinta 111
2 garrafas de tinta incluídas

Rendimento da garrafa de tinta
incluída9

Velocidade de impressão
(ppm)6

Ecrã LCD (cm)

Gestão de papel

Impressão frente e verso
automática

ADF

Wi-Fi/ Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

ET-M1120

Impressora

5.000

Micro
Piezo

15

-

Alimentação
frontal de
150 folhas

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Impressora

11.000

PrecisionCore

20

-

Alimentação
frontal de
250 folhas

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

5.000

Micro
Piezo

15

3,7 cm

Alimentação
frontal de
150 folhas

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora

11.000

PrecisionCore

20

3,7 cm

Alimentação
frontal de
250 folhas

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Impressora/
Digitalizador/
Fotocopiadora/Fax

11.000

PrecisionCore

20

Ecrã tátil de
6,1 cm

Alimentação
frontal de
250 folhas

•

•

•

•

•

•

Tecnologia Epson

Funcionalidade

Gama monocromática EcoTank

IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envios de 2010 a 2021, publicado no 1.º trimestre de 2021. 2Vendas cumulativas de impressoras
tanque de tinta Epson desde o lançamento em 2010, baseadas nos dados de envios internos da Epson. 3Os rendimentos citados são extrapolados
com base na metodologia original da Epson de simulação de impressão com base nos Padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC
24712 ou 29103. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 24711 ou 29102. Os rendimentos citados poderão variar
consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel que está a utilizar, a frequência das impressões e as condições ambientais,
como a temperatura. Durante a configuração inicial da impressora, é utilizada uma determinada quantidade de tinta para encher os injetores
da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto inicial incluído pode ser inferior. 4 As aplicações Epson Smart Panel e Epson
Creative Print necessitam de uma ligação sem fios. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud e Epson Remote Print Driver necessitam de uma ligação
à Internet. Para mais informações sobre os idiomas e dispositivos suportados, visite www.epson.pt/connect 5Baseado nos cálculos da Epson, na
poupança média no custo por página e no número médio de tinteiros jato de tinta necessários para imprimir o mesmo número de páginas
que as garrafas de tinta EcoTank “102” e “104”. Comparação entre o rendimento médio (impressões A4 de ISO/IEC 24711) das garrafas
EcoTank “102” e “104” e dos consumíveis originais utilizados nas 50 impressoras jato de tinta mais vendidas (de acordo com os dados de
mercado do painel GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale para a Alemanha, França, Reino Unido, Espanha
e Itália, de abril de 2019 a março de 2020). Custo por página calculado com referência aos custos médios de impressão para as garrafas
EcoTank “102” e “104”, e entre estes 50 modelos principais, calculado ao dividir as receitas da garrafa/tinteiro relevante pelo rendimento
total por vendas de unidades (de acordo com os dados do mercado do painel GfK Inkjet Printing Cartridges Point of Sale para a Alemanha,
França, Reino Unido, Espanha e Itália, de 19 de abril de 2019 a março de 2020). 6Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734 que
apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/
testing. 7Método de medição do tempo de impressão da primeira página (FPOT): Teste de Categoria de Escritório ISO/IEC17629; formato de
papel A4. É impresso continuamente um conjunto de ficheiros do Microsoft Word, Microsoft Excel e PDF (cada conjunto contém 4 páginas).
Medição baseada no tempo médio de saída da impressora da primeira de quatro impressões de um lado. A medição começa quando o
botão de impressão é premido e termina quando sai a primeira página do conjunto. 8O número de páginas impressas baseia-se no custo
por página (CPP) mais elevado das garrafas de tinta Epson 113. O CPP é calculado a partir do preço total combinado do PVP das garrafas
de tinta turquesa, magenta e amarelo para as páginas a cores ou do PVP das garrafas de tinta preta para as páginas a preto e branco,
dividido pela produção de páginas publicada. PVP corrigido desde janeiro de 2020. 9Os rendimentos citados são extrapolados com base
na metodologia original da Epson de simulação de impressão com base nos padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC 19752. Os
rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 24711. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 24711. Os
rendimentos citados poderão variar consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel que está a utilizar, a frequência das impressões
e as condições ambientais, como a temperatura. Durante a configuração inicial da impressora, é utilizada uma determinada quantidade de
tinta para encher os injetores da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto inicial incluído pode ser inferior. 10Baseado nos
cálculos da Epson, na poupança média no custo por página e no número médio de toners necessários para imprimir o mesmo número de
páginas que a garrafa de tinta Epson EcoTank "111". Comparação entre o rendimento (impressões A4 de ISO/IEC 19752) da garrafa EcoTank
"111" e o rendimento dos consumíveis genuínos (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, envios de 2020, publicado no T1 de
2021) utilizados nas 10 impressoras laser monocromáticas baseadas em tinteiros de 1-20 ppm mais vendidas em França, Alemanha, Itália,
Espanha e Reino Unido (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, envios de 2020, publicado em T1 de 2021). Custo por página calculado
ao dividir as receitas de vendas de garrafas/tinteiros relevantes e o rendimento total pelas vendas unitárias. 11Método de medição do tempo
de impressão da primeira página (FPOT): Teste de Categoria de Escritório ISO/IFC17829; formato de papel A4. É impresso continuamente
um conjunto de ficheiros do Microsoft Word, Microsoft Excel e PDF (cada conjunto contém 4 páginas). Medição baseada no tempo médio de
saída da impressora da primeira de quatro impressões de um lado. A medição começa quando o botão de impressão é premido e termina
quando sai a primeira página do conjunto. 12Comparação do consumo energético ao imprimir com os modelos Epson ET-M1120, ET-M2170
e ET-M3170 com a média de 75% das impressoras laser monocromáticas A4 (abaixo da classe de 20 ppm) nos 12 meses que terminam em
setembro de 2018. Valores de consumo energético de acordo com a informação disponível nos Websites dos fabricantes. 13Configuração
automática compatível com Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Mac OS. 14As impressoras compatíveis com AirPrint
funcionam com o iPhone 4s e posteriores, o iPad 2 e posteriores, todos os modelos do iPad Air e iPad mini, e o iPod touch 5ª geração com a
versão mais recente do iOS, bem como o Mac com a versão mais recente do OSX. 15Para obter detalhes sobre a garantia, consulte a página
do produto no Website Epson local. 16Baseado no volume de impressão de 100 páginas A4 por mês e no rendimento mais baixo produzido
com o conjunto de tintas incluído. Exclui os modelos profissionais e de impressão de fotografia.
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Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros
países. AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc. IOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países,
e é utilizada sob licença. Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas registadas da Wi-Fi Alliance®.

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT
@Epson_PT

@EpsonPortugal
epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

