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A calculadora do Custo total de propriedade (“Calculadora de TCO”) indica o custo total de propriedade baseado no custo de
aquisição inicial do hardware, acrescido dos custos contínuos da tinta ou toner ao longo de um período variável. De salientar que
os custos adicionais variáveis podem influenciar o custo total de propriedade, incluindo, mas não limitado a outros consumíveis,
assistência, consumo energético e substituição de peças.
Os modelos para comparação na Calculadora de TCO incluem as 20 impressoras laser a cores A4 mais vendidas e as 20
impressoras jato de tinta mais vendidas, segundo o IDC EMEA Hardcopy Tracker (Dados do T1 de 2017 - T4 de 2017). O preço de
venda médio das impressoras e dos consumíveis em USD ($) foi obtido nos estudos IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker
(Dados do T1 de 2017 - T4 de 2017) e IDC EMEA Consumables Tracker (Dados do S1 de 2017 - S2 de 2017) e foi calculado ao
dividir o rendimento pelas unidades. A taxa de câmbio ($/€) foi obtida junto do IDC EMEA Consumables Tracker (Dados do S1 de
2017, S2 de 2017). Relativamente aos consumíveis Epson e Epson EcoTank, incluídos e apenas no contexto desta Calculadora
de TCO, o Preço de venda recomendado (“PVR”), incluindo IVA, foi utilizado de acordo com a publicação no Website da Epson
atualizada periodicamente.
A região incluída na comparação para os efeitos dos IDC Trackers acima são a média da EU5.
IVA incluído, mas as taxas de entrega não estão incluídas nos cálculos dos preços. Os preços estão sujeitos a alteração devido às
condições do mercado.
Os custos de impressão baseiam-se nas predefinições utilizadas nas impressoras EcoTank e nas impressoras da concorrência.
Isto é consistente com as definições empregadas no teste de rendimento ISO/IEC para a categoria relevante.
As poupanças indicadas representam uma estimativa das poupanças totais para o volume de impressão especificado pelo cliente
na Calculadora de TCO e baseiam-se no seguinte cálculo: [Custo por página a cores médio x volume de impressão a cores menos páginas de tinta/toner incluídas] mais [Custo por página monocromática médio x volume de impressão monocromático menos páginas de tinta/toner incluídas] mais o custo do hardware.
O custo por página foi calculado a partir do preço de venda médio do consumível dividido pelo rendimento publicado pelos
fabricantes divulgado em informações disponíveis oficialmente. O custo por página baseia-se na simulação de impressão dos
Padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC 24712 para impressoras jato de tinta e na norma ISO/IEC 19798 para
impressoras laser a cores.
A ‘Média do mercado’ é um valor médio global calculado com base nos 20 modelos de comparação utilizados na Calculadora de
TCO. Todos os dados relativos às especificações e desempenho dos fabricantes foram reunidos a partir de informações
disponíveis publicamente, incluindo, sem limitação, os folhetos e Websites dos fabricantes.
Os rendimentos da tinta e do toner incluído da Epson e da concorrência são obtidos a partir das especificações publicadas pelos
fabricantes. Se o fabricante não publicar o rendimento incluído, assume-se que é o mesmo rendimento do tinteiro de capacidade
padrão no mercado pós-venda.
Para efeitos da apresentação de relatórios de dados precisos e uma comparação justa, os dados do rendimento dos consumíveis
são retirados dos consumíveis de maior rendimento disponíveis no momento da publicação, determinado de acordo com as
normas ISO. A comparação exclui os pacotes combinados, multipacks e tinteiros de preto fotográfico usados nas impressoras jato
de tinta fotográficas. Estes dados estão disponíveis publicamente.
A Calculadora de TCO foi concebida apenas para efeitos de referência. Apesar de a Epson ter empregue esforços razoáveis para
garantir a correção dos dados presentes neste Website, não é feita qualquer alegação nem dada qualquer garantia quanto à

correção ou atualidade dos dados. Os potenciais clientes devem tomar medidas para verificar a exatidão dos dados importantes
que afetem materialmente o seu negócio e não devem confiar nos valores aqui fornecidos.
A utilização das imagens ou logótipos de marcas registadas da concorrência neste Website é feita apenas com o propósito
necessário de comparação justa entre os produtos. Todas as ilustrações dos produtos concorrentes são feitas apenas para fins
ilustrativos e não se destinam a ser representações precisas dos modelos atuais.
As taxas de câmbio (€/£) são atualizadas mensalmente no primeiro dia útil de cada mês com base nas taxas de câmbio
disponíveis publicamente em www.bloomberg.com/markets/currencies.

