EcoTank-skrivarsortiment

Aldrig mer
bläckpatroner

www.epson.se/ecotank

www.epson.se/ecotankmono

Vi har förändrat
hemutskrifter för alltid

Skriv ut i farten med Epson
Smart Panel-app

Epsons EcoTank-skrivare ger utmärkt kvalitet och problemfria utskrifter
till mycket låg kostnad. De är den perfekta lösningen för aktiva hem,
hemmakontor och mindre företag. De levereras med påfyllningsbara
bläckbehållare som ger en extremt hög kapacitet och låter dig skriva
ut tusentals sidor, samtidigt som du slipper allt krångel med att byta
bläckpatroner.

Är ni en familj i farten eller ett företag som håller öppet dygnet runt? Med Epson
Smart Panel-appen kan ni styra skrivaren från en smarttelefon eller surfplatta4. Skriv
ut, kopiera och skanna dokument och bilder, samt konfigurera, övervaka och felsök
din skrivare. Eller låt kreativiteten flöda med ett brett utbud av konstnärliga mallar.

Det nya påfyllnadssystemet för bläcket minimerar spill genom bläckflaskor
som är enkla att öppna och som har ett luftflödessystem som gör att de
inte behöver klämmas ihop i samband med påfyllningen. Flaskorna har
även en låsdesign som säkerställer att varje behållare fylls på med rätt färg.

Tillräckligt mycket
bläck för att
skriva ut upp till

Tillräckligt mycket
bläck för att
skriva ut upp till

14 000

11 000

sidor medföljer

sidor3 medföljer

3

Skrivare för
hemmabruk

Svartvita skrivare

Skriv ut upp till

Tillräckligt mycket
bläck för att
skriva ut upp till

7 500 sidor
med medföljande
bläck3

14 000

sidor3 medföljer

Kontorsskrivare

Företagsskrivare
Skriv ut upp till

2 300 foton
med medföljande
bläck3

Fotoskrivare

Världsledande
leverantör av
skrivare med
bläckbehållare1

60 miljoner

skrivare med
bläckbehållare
sålda över hela
världen2

Håll utkik efter Smart Panel-symbolen som visar vilka skrivare som kan användas
med appen.

Fyra färger

Sex färger

För aktiva hushåll

För fotoentusiaster

NYA

NYA

NYA

NYA

A3+

EcoTank ET-1810

EcoTank ET-2810-serien

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Utskrifter till en mycket låg kostnad

Endast utskrift

Vårt innovativa EcoTank-sortiment ger
en oslagbar kostnad per sida med 90 %
besparing på utskriftskostnaderna5.

Skriv ut, kopiera och skanna

Skriv ut, kopiera och skanna

Skriv ut, kopiera och skanna

Anslutning: Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Mycket låg kostnad per foto

Mycket låg kostnad per foto

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

6-färgers bläcksystem

6-färgers bläcksystem

Enkel mobil utskrift

Extra grått och svart fotobläck för fantastiska
svartvita bilder

Ett extra grått bläck för fantastiska svartvita bilder

Enkel mobil utskrift
Epson Micro Piezo-teknik

Epson Micro Piezo-teknik

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

1 års/30 000 sidors garanti15

1 års/30 000 sidors garanti15

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

Epson Micro Piezo-teknik

Epson Micro Piezo-teknik

10,9 cm pekdisplay i färg

10,9 cm pekdisplay i färg

Skriv ut på CD/DVD och direkt från ett minneskort

Skriv ut på CD/DVD och direkt från ett
minneskort

Automatisk dubbelsidig utskrift

®

104-serien
1 hel uppsättning medföljer

104-serien
1 hel uppsättning medföljer

Automatisk dubbelsidig utskrift
Separata pappersfack för A4 och fotopapper
Bakre pappersmatning för specialmedier upp
till A4
Rak matning för media upp till A4-bredd, 2 m
långa och 1,3 mm tjocka

NYA

NYA

EcoTank ET-2820-serien

EcoTank ET-2850-serien

Skriv ut, kopiera och skanna

Skriv ut, kopiera och skanna

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

Automatisk dubbelsidig utskrift

Enkel mobil utskrift

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

Epson Micro Piezo-teknik

Enkel mobil utskrift

3,7 cm LCD-display i färg

Epson Micro Piezo-teknik

1 års/30 000 sidors garanti

15

3,7 cm LCD-display i färg
1 års/30 000 sidors garanti15

104-serien
1 hel uppsättning medföljer

102-serien
1 hel uppsättning medföljer
+ 1 extra svart

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Separata pappersfack för A4 och fotopapper
Pappersmatning bakifrån för specialmedia upp till A3+

En uppsättning bläckflaskor motsvarar upp
till 72 bläckpatroner5, vilket gör att du kan
skriva ut tusentals sidor utan att behöva
byta bläckpatroner jämt och ständigt. Och
kartongen innehåller tillräckligt med bläck
för upp till tre år16, så du kan slappna av!

Rak matning för media upp till A3+-bredd, 2 m långa
och 1,3 mm tjocka
1 års/50 000 sidors garanti15

1 års/50 000 sidors garanti15

114-serien
1 hel uppsättning medföljer

114-serien
1 hel uppsättning medföljer

Spara upp
till 90 % av
utskriftskostnaderna5

Upp till tre års
bläckförbrukning
medföljer16

EcoTank-färgsortiment

Fyra färger

Nya generationens bläcksystem

LCD-display (cm)

Automatisk arkmatare

Automatisk dubbelsidig utskrift

A4-skrivare

3 600/
6 500

4 500/
7 500

•

10/5 Micro Piezo

–

–

–

ET-2810serien

Skrivare/
scanner/
kopiator

3 600/
6 500

4 500/
7 500

•

10/5 Micro Piezo

–

–

ET-2820serien

Skrivare/
scanner/
kopiator

3 600/
6 500

4 500/
7 500

•

10/5 Micro Piezo

ET-2850serien

Skrivare/
scanner/
kopiator

14 000/
5 200

7 500/
6 000

•

ET-3850

Skrivare/
scanner/
kopiator

14 000/
5 200

7 500/
6 000

ET-4800

Skrivare/
scanner/
kopiator/fax

3 600/
6 500

ET-4850serien

Skrivare/
scanner/
kopiator/fax

ET-8500

Drivrutin för fjärrutskrift4

Epson Scan-to-Cloud4

Apple AirPrint15

Wi-Fi

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

–

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 månader
eller 30 000
sidor

Automatisk dubbelsidig utskrift

Dokumentmatare för 30 sidor

Dokumentmatare för 30 sidor

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

– 1 200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 månader
eller 30 000
sidor

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

3,7 LCDfärg–
display

– 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 månader
eller 30 000
sidor

10,5/
Micro Piezo
5

3,7 LCDfärg–
display

• 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 månader
eller 30 000
sidor

•

15,5/
8,5

6,1 LCDfärg•
display

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
eller 50 000
sidor

4 500/
7 500

•

10/5 Micro Piezo

3,7 LCDfärg•
display

– 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

12 månader
eller 30 000
sidor

14 000/
5 200

7 500/
6 000

•

15,5/
8,5

6,1-tums
pek•
display

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
eller 50 000
sidor

Skrivare/
scanner/
kopiator

1 800
10 ×
15 cm
foton

2 300
10 ×
15 cm
foton

•

16/12 Micro Piezo

10,9
pekdisplay

–

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
eller 50 000
sidor

ET-8550

A3+-skrivare/
scanner/
kopieringsmaskin

1 800
10 ×
15 cm
foton

2 300
10 ×
15 cm
foton

•

16/12 Micro Piezo

10,9tums
pekdisplay

–

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
eller 50 000
sidor

ET-14000

A3-skrivare

7 100/
5 700

7 500/
6 500

–

15/5,5 Micro Piezo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 månader
eller 30 000
sidor (A3)

ET-15000

A3+-skrivare/
A4-scanner/A4kopiator/ fax

6 200/
5 200

7 500/
6 000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
eller 50 000
sidor (A3)

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

Epson Micro Piezo-teknik

Epson PrecisionCore-teknik

3,7 cm LCD-display i färg

6,1 cm LCD-display i färg

1 års/30 000 sidors garanti

15

Wi-Fi Direct
Automatisk Wi-Fikonfiguration13
Ethernet

Epson Email Print4

Skriv ut, kopiera och skanna

Teknik från Epson

Epson Smart Panel4

EcoTank ET-4800

Utskriftshastighet A4 ISO
svartvitt/färg (s/min)6

Skanningsupplösning (dpi)

EcoTank ET-3850

Garanti (två års förlängd garanti
efter registrering)15

Kapacitet hos
utbytesbläckbehållare i svartvitt/
färg3

ET-1810

NYA

Funktioner

NYA

Kapacitet hos medföljande
bläckbehållare i svartvitt/färg3

För mindre kontor och hemmakontor

Frontmatat pappersfack för 250 ark
1 års/50 000 sidors garanti15

102-serien
1 hel uppsättning medföljer
+ 1 extra svart

104-serien
1 hel uppsättning medföljer

PrecisionCore

NYA

A3+

EcoTank ET-4850-serien

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Skriv ut

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Automatisk dubbelsidig utskrift

Hög utskriftshastighet i svartvitt

Dokumentmatare för 30 sidor

Dubbla svarta bläckbehållare

Automatisk dubbelsidig utskrift i A4,
skanna, kopiering och fax

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
och Ethernet

Epson Micro Piezo-teknik

Skriv ut A3+ från det bakre pappersfacket

Perfekt för att arbeta hemifrån

1 års/30 000 sidors garanti

15

Kan användas med Epson Smart
Panel-appen

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

–

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

Epson PrecisionCore-teknik

Epson PrecisionCore-teknik

Automatisk dokumentmatare för 35 sidor

6,1 cm färgpekdisplay

6,8 cm färgpekdisplay

Frontmatat pappersfack för 250 ark

Frontmatat pappersfack för 250 ark

1 års/50 000 sidors garanti15

102-serien
1 hel uppsättning medföljer
+ 1 extra svart

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

PrecisionCore

1 års/50 000 sidors garanti15

664-serien
1 hel uppsättning medföljer
+ 1 extra svart

102-serien
1 hel uppsättning medföljer

17/9

PrecisionCore

6,8-tums
pek•
display

• 1 200

Aldrig mer toner

Spara med lägre utskriftskostnader
Skriv ut över 30 sidor i svart för en krona8, vilket gör denna serie till en
kostnadseffektiv lösning för företag.

Vårt sortiment med EcoTank-skrivare är perfekt för små företag.
Sortimentet tillhandahåller ultrasnabb utskrift med en låg kostnad
per sida, med inbyggda bläckbehållare med hög kapacitet som
minskar behovet av att byta patron eller toner.

Snabb mångsidighet
Denna EcoTank-serie är perfekt för hektiska miljöer med utskriftshastigheter på
upp till 25 sidor/minut6, den första utskriften på bara 5½ sekund7, ultrasnabba
dubbelsidiga utskrifter och en snabb ADM.
Utformad för företag
Du får högkvalitativa utskrifter med pigmenterat bläck som inte smetas ut och
som tål märkpennor. Den här EcoTank-serien har allt, från stora pekdisplayer till
trådlös anslutning till smarta enheter.

Fyra färger

För hemmakontor
och företag

För små och
medelstora företag
En färg (svartvitt)
A3+

EcoTank ET-5100-serien

A3+

A3+

EcoTank ET-5800-serien

EcoTank ET-16150

EcoTank ET-16600-serien

EcoTank ET-M16600

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Skriv ut

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

Skriv ut, kopiera och skanna

Ultrahöga utskriftshastigheter

Ultrahöga utskrifts- och
skanningshastigheter

Ultrahöga utskriftshastigheter

Ultrahöga utskrifts- och skanningshastigheter

Ultrahöga utskrifts- och skanningshastigheter

Dubbel pappersmatning: två främre fack för
250 A3-ark, bakre matning för 50 ark

Dubbel pappersmatning: två främre fack för
250 A3-ark, bakre matning för 50 ark

Dubbel pappersmatning: två främre fack för
250 A3-ark, bakre matning för 50 ark

Perfekt för att arbeta hemifrån

Främre pappersfack för 250 ark
35 arks automatisk dokumentmatare
Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet
Kan användas med Epson Smart Panel-appen
Enkel mobil utskrift
Epson PrecisionCore-teknik
6,1 cm pekdisplay i färg
1 års/100 000 sidors garanti

15

Dubbel pappersmatning: två främre fack för
250 A4-ark, bakre matning för 50 ark

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Snabb dokumentmatare för 50 ark

Snabb dokumentmatare för 50 ark

Snabb dokumentmatare för 50 ark

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

Enkel mobil utskrift

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

Kan användas med Epson Smart Panel-appen

Epson PrecisionCore-teknik

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

6,1 cm LCD-display i färg

Epson PrecisionCore-teknik

Epson PrecisionCore-teknik

Epson PrecisionCore-teknik

1 års/150 000 sidors garanti15

10,9 cm pekdisplay i färg

6,8 cm pekdisplay i färg

1 års/150 000 sidors garanti15

1 års/150 000 sidors garanti15

10,9 cm pekdisplay i färg
1 års/150 000 sidors garanti15

113-serien
1 hel uppsättning medföljer
+ 1 extra svart

113-serien
1 hel uppsättning medföljer

113-serien
1 hel uppsättning medföljer

113-serien
1 hel uppsättning medföljer

113-serien
1 bläckbehållare medföljer

ET-5150

Skrivare/
scanner/
kopiator

13 300/ 7 500/
5 200 6 000

6,1-tums
17/ Precisionpekdis- •
9,5
Core
play

•

ET-5170

Skrivare/
scanner/
kopiator/fax

13 300/ 7 500/
5 200 6 000

6,1-tums
17/ Precisionpekdis- •
9,5
Core
play

•

ET-5800

Skrivare/
scanner/
kopiator/fax

4 500/ 7 500/
2 800 6 000

10,9
25/ Precisionpekdis12
Core
play

•

•

ET-5850

Skrivare/
scanner/
kopiator/fax

4 500/ 7 500/
2 800 6 000

10,9
25/ Precisionpekdis25
Core
play

ET-16600

A3+-skrivare/
A3-scanner/
A3-kopiator/
fax

4 500/ 7 500/
2 800 6 000

ET-16650

A3+-skrivare/
A3-scanner/
A3-kopiator
fax

ET-M16600

ET-16150

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

Garanti (två års förlängd garanti efter
registrering)15

Ethernet

Automatisk Wi-Fi-konfiguration13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-to-Cloud4

Drivrutin för fjärrutskrift4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Skanningsupplösning (dpi)

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk arkmatare

LCD-display (cm)

Teknik från Epson

Utskriftshastighet A4 ISO
svartvitt/färg (s/min)6

Kapacitet hos utbytesbläckbehållare i
svartvitt/färg3

Kapacitet hos medföljande bläckbehållare i svartvitt/färg3

Funktioner

EcoTank för företag

12 månader
• eller 100 000
sidor

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 100 000
sidor

•

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

•

• 1 200 •

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

10,9
25/ Precision+
knap12
Core
par

•

• 1 200 •

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

4 500/ 7 500/
2 800 6 000

10,9
25/ Precision+
knap25
Core
par

•

• 1 200 •

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

A3+-skrivare/
A3-scanner/
A3-kopiator

4 900

25

6,8-tums
Precisionpekdis- •
Core
play

• 1 200 •

•

•

•

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

A3+-skrivare

4 500/ 7 500/
2 800 6 000

•

•

•

-

•

•

•

•

12 månader
• eller 150 000
sidor

7 500

25/ Precision25
Core

6,1 LCDfärgdisplay

1 200

1 200

-

•

Säg hej till värmefri
utskriftsteknik
Epsons unika värmefria utskriftsteknik har en rad fördelar
jämfört med lasermodeller och modeller med termisk
bläckstråleutskrift. Till att börja med behöver denna teknik inte
värmas upp när den har slagits på.
Den första sidan kan skrivas ut snabbt med mindre energiförbrukning, och
driftkostnaderna minskas ytterligare eftersom färre delar behöver bytas ut.
Epsons värmefria teknik ger förbättrad driftsäkerhet, färre driftstörningar
och mindre miljöpåverkan.

Enfärgs

För mindre kontor och företag

Skriv ut mer
Spara mer

Tidsbesparande
Utskrifterna sker snabbt, utan uppvärmningstid, med
en tid till första utskrift på endast sex sekunder11 samt
utskriftshastigheter på upp till 20 s/min6.
Trygghet
Alla svartvita EcoTank-skrivare ger trygghet i form av en
garanti på 1 år/100 000 sidor15.

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Skriv ut

Skriv ut

Skriv ut, kopiera och skanna

Epson Micro Piezo-teknik

Automatisk dubbelsidig utskrift

3,7 cm LCD-display i färg

Frontmatat pappersfack för 150 ark

Epsons värmefria PrecisionCore-teknik

Frontmatat pappersfack för 150 ark

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Frontmatat pappersfack för 250 ark

Epson Micro Piezo-teknik

Enkel mobil utskrift

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct

1 års/100 000 sidors garanti15

och Ethernet

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

1 års/100 000 sidors garanti15

1 års/100 000 sidors garanti15

Utskrifter till en mycket låg kostnad
Spara över 90 % av kostnaden per sida10 och få enklare
utskrift med bläck för upp till 11 000 sidor i kartongen9.
Det motsvarar i genomsnitt upp till fem lasertoner10.
Spara energi
Sänk energiförbrukningen och minska omkostnader
genom besparingar på upp till 95 % för
energiförbrukning jämfört med svartvita laserskrivare12.

EcoTank ET-M1120

111-bläck
1 bläckbehållare medföljer

111-bläck
2 bläckbehållare medföljer

111-bläck
1 bläckbehållare medföljer

En bläckuppsättning
=
upp till fem
lasertoner10

Spara upp
till 90 % av
utskriftskostnaderna10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Skriv ut, kopiera och skanna

Skriv ut, kopiera, skanna och faxa

3,7 cm LCD-display i färg

6,1 cm pekdisplay i färg

Automatisk dubbelsidig utskrift

35 arks automatisk dokumentmatare

Epson PrecisionCore Värmefri teknik

Automatisk dubbelsidig utskrift

Frontmatat pappersfack för 250 ark

Epsons värmefria PrecisionCore-teknik

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och
Ethernet

Frontmatat pappersfack för 250 ark

Enkel mobil utskrift

Enkel mobil utskrift

1 års/100 000 sidors garanti15

1 års/100 000 sidors garanti15

111-bläck
2 bläckbehållare medföljer

Anslutning: Wi-Fi, Wi-Fi Direct och Ethernet

111-bläck
2 bläckbehållare medföljer

Medföljande bläckbehållarkapacitet9

Utskriftshastighet (s/min)6

LCD-display (cm)

Pappershantering

Automatisk dubbelsidig utskrift

Automatisk arkmatare

Wi-Fi/Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

ET-M1120

Skrivare

5 000

Micro
Piezo

15

-

150 arks
frontmatning

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Skrivare

11 000

PrecisionCore

20

-

250 arks
frontmatning

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Skrivare/
scanner/
kopiator

5 000

Micro
Piezo

15

3,7 cm

150 arks
frontmatning

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Skrivare/
scanner/
kopiator

11 000

PrecisionCore

20

3,7 cm

250 ark
frontmatning

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Skrivare/
scanner/
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Teknik från Epson

Funktioner

Svartvitt EcoTank-sortiment

IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2010 to 2021 shipments, publicerad första kvartalet 2021. 2Kumulativ försäljning av Epsons
bläckbehållarskrivare sedan lanseringen 2010, baserat på Epsons interna leveransdata 3Angiven kapacitet är uppskattningar som baseras på
Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar, med testmönster enligt ISO/IEC 24712 eller 29103. Angiven bläckåtgång baseras INTE på
ISO/IEC 24711 eller 29102. Bläckåtgången kan variera beroende på bilderna som skrivs ut, vilket papper som används, hur ofta utskrifter
sker samt driftmiljö och förhållanden i omgivningen såsom temperatur. I samband med den första skrivarinstallationen används en viss
bläckmängd i syfte att fylla skrivarhuvudets munstycken. Därför blir utskriftskapaciteten hos den första, medföljande uppsättningen lägre.
4
Apparna Epson Smart Panel och Epson Creative Print kräver en trådlös anslutning. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud och Epson Remote Print
Driver kräver internetuppkoppling. Det finns mer information, samt språk och enheter som stöds, på www.epson.se 5Baserat på Epsons beräkningar,
genomsnittlig besparing för kostnad per sida samt det genomsnittliga antalet bläckpatroner som krävs för att skriva ut samma antal sidor
som bläckbehållarna EcoTank 102 och 104. Jämförelse mellan genomsnittlig kapacitet (A4-utskrifter enligt ISO/IEC 24711) av EcoTankflaskorna 102 och 104 och genuina förbrukningsartiklar som används av de 50 bästsäljande skrivarna med bläckpatroner (enligt GfK:s
panelmarknadsdata Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale för Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och
Italien under perioden april 2019–mars 2020). Kostnaden per sida har beräknats med referens till de genomsnittliga utskriftskostnaderna
för behållarna EcoTank 102 och 104 samt bland dessa bästsäljande 50 modeller, beräknat genom delning av relevant försäljningsintäkt
för behållare/patron och total kapacitet med enhetsförsäljning (enligt GfK:s panelmarknadsdata Inkjet Printing Cartridges Point of Sale för
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien från april 2019 till mars 2020). 6Bestäms enligt ISO/IEC 24734 som visar genomsnittlig
ESAT i kategoritest för kontor för ensidiga utskrifter som standard. Det finns mer information på www.epson.eu/testing. 7Mätmetod för tid för
första utskrift: ISO/IEC17629-kategoritest för kontor; pappersstorlek A4. En uppsättning med Microsoft Word-, Microsoft Excel- och PDF-filer
(varje uppsättning har fyra sidor) skrivs ut löpande. Mätningen baseras på den genomsnittliga tid det tar den första av fyra ensidiga utskrifter
att lämna skrivaren. Mätningen börjar när knappen Print (Skriv ut) trycks ned och slutar när den första sidan i uppsättningen avslutas. 8Antal
sidor som skrivs ut baseras på den högsta kostnaden per sida (CPP) för Epson 113-bläckbehållare. Kostnaden beräknas som summan
av priserna för det rekommenderade cirkapriset på bläckbehållare med cyan, magenta och gul för färgutskrifter, eller på bläckbehållare
med svart för svartvita utskrifter, delat med den publicerade utskriftskapaciteten. De rekommenderade cirkapriserna gäller januari 2020.
9
Angiven kapacitet är uppskattningar som baseras på Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar, med testmönster enligt ISO/IEC 19752..
Angiven bläckåtgång baseras INTE på ISO/IEC 24711. Bläckåtgången kan variera beroende på vilka bilder du skriver ut, vilket papper som
används, hur ofta utskrifter sker samt omgivningsförhållanden som exempelvis temperaturen. I samband med att skrivaren konfigureras första
gången används en viss bläckmängd för att fylla skrivarhuvudets munstycken. Därför kan utskriftskapaciteten hos den första, medföljande
uppsättningen vara lägre. 10Genomsnittlig kostnadsbesparing per sida och det genomsnittliga antalet tonerpatroner som krävs för att skriva
ut samma antal sidor som med en EcoTank-bläckbehållare 111 från Epson, baserat på Epsons beräkningar. Jämförelse mellan kapacitet
(A4-utskrifter enligt ISO/IEC 19752) för EcoTank-behållaren 111 och kapaciteten för äkta förbrukningsartiklar (IDC, Hardcopy Peripherals
Consumables Tracker, 2020 shipments, publicerat första kvartalet 2021) som använts i de tio bästsäljande svartvita laserskrivarna med
bläckpatroner för 1–20 s/min i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020
shipments, publicerat första kvartalet 2021). Kostnaden per sida beräknas genom att relevanta försäljningsintäkter för behållare/patroner
och den totala kapaciteten divideras med enhetsförsäljningen. 11Mätmetod för tid för första utskrift: ISO/IFC17829 kategoritest för kontor;
pappersstorlek A4. En uppsättning med Microsoft Word-, Microsoft Excel- och PDF-filer (varje uppsättning har fyra sidor) skrivs ut löpande.
Mätningen baseras på den genomsnittliga tid det tar den första av fyra ensidiga utskrifter att lämna skrivaren. Mätningen börjar när knappen
Print (Skriv ut) trycks ned och slutar när den första sidan i uppsättningen avslutas. 12Jämförelse av energiförbrukningen vid utskrift med Epsonmodellerna ET-M1120, ET-M2170 och ET-M3170 med genomsnittet för de 75 % bästsäljande svartvita A4-laserskrivarna (under klassen 20
s/min), under de tolv månader som avslutades i september 2018. Energiförbrukningsvärden enligt tillverkarnas webbplatser. 13Automatisk
installation som är kompatibel med Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Mac OS. 14AirPrint-kompatibla skrivare fungerar
tillsammans med iPhone 4s och senare, med iPad 2 och senare, med alla iPad Air- och iPad mini-modeller, med femte generationens
iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt med Mac som använder den senaste versionen av OSX. 15Information om garantin finns
på produktsidan på din lokala Epson-webbplats. 16Baserat på en utskriftsvolym av 100 A4-sidor per månad vid den lägsta kapaciteten hos
den medföljande bläckuppsättningen. Exkluderar foto- och företagsmodeller.
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Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.
AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple Inc. IOS är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och i andra länder,
och som används under licens. Wi-Fi och Wi-Fi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
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