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Az alacsony költségű üzleti nyomtatás, a magas fokú megbízhatóság 
és a minimális felhasználói beavatkozás teszi ezt a tintatartályos 
rendszerrel rendelkező nyomtatót tökéletessé az otthoni irodai 
nyomtatáshoz.

Ez a fekete-fehér EcoTank nyomtató rendkívül alacsony teljes üzemeltetési költséggel, 
három éves garanciával, valamint a vállalkozások számára elegáns és kompakt 
kialakítással rendelkezik. Akár 5000 oldal nyomtatása a mellékelt tintatartállyal, a 
palack lehetővé teszi a problémamentes és egyszerű újratöltést. USB-
csatlakoztathatósággal rendelkezik, a gyors FPOT-sebesség (az első oldal 
elkészülésének sebessége) segítségével növelheti a teljesítményt.

Pénzt takaríthat meg
A nagy tintakapacitás a kis teljesítményfelvételű tintasugaras nyomtató esetén 
alacsony teljes üzemeltetési költséget és versenyképes lapköltséget eredményez.

Időmegtakarítás
A nagy tintakapacitás hozzájárul a jobb teljesítményhez is. A megbízható és tintapatron 
nélküli nyomtató továbbfejlesztett tintafeltöltő rendszerrel rendelkezik, a tintapalackok 
használata egyszerű, így a beavatkozások száma minimálisra csökken. A tintatartály a 
nyomtató elülső részén helyezkedik el, így az új kialakítás kompakt, az utántöltéshez 
egyszerűen hozzá lehet férni, és a tinták szintje tisztán látszódik. A gyors első oldal 
elkészülési idő (FPOT) alvó üzemmódból és a 15 lap/perces nyomtatási sebesség azt 
eredményezi, hogy Önnek nem kell a munkára várnia. 

Energiát takaríthat meg
A tintasugaras technológia csökkenti az energiafelhasználás szintjét úgy, hogy a 
lézernyomtatókkal ellentétben nincs szüksége hőre, és természetesen a kevesebb 
energiafelhasználás segít abban, hogy az energiaszámlája is alacsony legyen.

Üzleti funkciók
Az USB-csatlakoztathatóság és az alacsony helyigény azt eredményezi, hogy 
egyszerűen elhelyezhető az íróasztalon, és a felhasználó számítógépéhez vagy 
laptopjához csatlakoztatható.
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A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód Epson Micro Piezo™ nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció 180 fúvóka fekete
Legkisebb cseppméret 3 pl
Nyomtatási felbontás 1.440 x 720 dpi
Kategória Egyedi munkahely, Home Office, Munkacsoport
Multifunkciós Nyomtatás

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

15 Lap/perc Monokróm

Maximális nyomtatási sebesség32 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Első oldalig eltelt idő Monokróm 8 másodperc
Terhelhetőség 15.000 Oldalak havonta

A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve 
a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.

Színek Fekete
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok Legal, A4
Kétoldalas Nem
Kiadó papírtálca kapacitása 30 Lapok
Papírtálca kapacitása 150 Lapok Normál, 150 Fotólapok
Használható papírsúly 64 g/m² - 90 g/m²

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 13 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,4 Watt (alvó módban), 2,4 

Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni)
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V
Termék méretei 375 x 267 x 161 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 3,5 kg
Kompatibilis operációs rendszerWindows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 

2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows XP 
SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2

Csatlakozók USB
Áramellátás 100 V, 110 V, 220 V, 240 V

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Emulációk ESC/P, ESC/P-R

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel, 100.000 Oldalak

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CG95403

Vonalkód 8715946655376

Származási ország Fülöp-szigetek

Palettaméret 5 db

EcoTank M1100

A DOBOZ TARTALMA

Garancia dokumentum
Beállítási utasítás
CD útmutató
Nyomtató
Tinták

INK BOTTLE YIELD DATA

Mellékelve 5.000 oldal*

Csere

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges 
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől 
függően változik. További információkért látogasson el a 
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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