מבחר מדפסות EcoTank ITS

הדפסה ללא
מחסניות דיו
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כיצרנית המדפסות
עם מיכלי דיו
1
ברחבי העולם

www.epson.eu/ecotank

מדוע לבחור במדפסת ?EcoTank ITS
היפרד לשלום ממחסניות הדיו

כלול דיו בכמות המספיקה ל 3 -שנות שימוש
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שנים של דיו
2
כלול

חיסכון בשיעור של עד

חיסכון בעלויות ההדפסה
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מבצע  3שנותאחריות
מורחבת.

תנאים והגבלות חלים.
בקר באתרwww.epson.co.il/printerwarranty :

מדפסות ביתיות
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מדפסות משרדיות
עד

14,000
דפים
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מדפסות פוטו

עד

1,900

תמונות בגודל
4
10x15

 20מיליון מדפסות
 EcoTankנמכרו
ברחבי העולם
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למפרטים מלאים של המוצר בקר
באתר www.epson.eu/ecotank

1מבוסס על נתוני נפח מכירות שהתקבלו מאת ( IDC WW HCP Trackerנתוני ריבעון רביעי .)2016
2דיו בכמות המספיקה עד  3שנים בהתבסס על נפח הדפסה חודשי ממוצע של  290דפים עבור
ולמשרד. למידע נוסף בקר באתר .https://www.epson.eu/ecotank

מדפסות  EcoTank ITSלבית
3חישוב מחסנית הדיו להשוואה מבוסס עם מחסנית עם התפוקה הנמוכה ביותר המשמשת ב20 -
מדפסות הזרקת דיו מתחרות בגודל  A4בהתאם ל( IDC EMEA Hardcopy Tracker -נתוני רבעון רביעי
לשנת  )2016בתקופה ינואר  - 2016דצמבר  .2016החישוב התבסס על תפוקת מחסנית סטנדרטית של
המתחרים מחולק בתפוקה הממוצעת של החבילה הכלולה במדפסות .Epson EcoTank ITS
 4התפוקות המוזכרות משוערות בהתבסס על מתודולוגיה מקורית של  Epsonמתוך הדמיית ההדפסה של
תבניות ניסיון שסופקו ב .ISO/IEC 24712-התפוקות אינן מבוססות על  .ISO/IEC 24711התפוקות
מבוססות על בקבוקי דיו מקורי ועשויות להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ,לסוג הנייר שבשימוש,
לתדירות ההדפסה ולתנאי הסביבה ,כגון טמפרטורה .המדפסת משתמשת בכמות מסוימת של דיו לצורך
ההגדרה הראשונית כדי למלא את חרירי ראש ההדפסה ,לפיכך התפוקות של ערכת החבילה הראשונית
עשויות להיות נמוכות יות.ר5 .המכירות הגלובליות המצטברות של המדפסות עם מערכת מיכלי הדיו בקיב�ו
לת גבוהה של  Epsonהגיעו ל 20 -מיליון יחידות מאז ההשקה .2010
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לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
רחוב הבונים 2
תמיכה באינטרנט:
רמת גן 52522
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים
לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

