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EcoTank ET-4700

Du kan reducere dine udskrivningsomkostninger med 90 % i
gennemsnit1 med Epsons næste generation af EcoTank. Denne
hurtige 4-i-1 leveres med ADF- og Ethernet-funktionalitet.
Denne 4-i-1 EcoTank-printer kan meget mere end at reducere dine blækomkostninger.
Den leveres med blækbeholdere med stor kapacitet, som kan udskrive tusindvis af sider,
hvilket minimerer behovet for opfyldning. Det er nemt at fylde den store, forreste
blækbeholder med de genlukkelige og drypfri blækbeholdere. ET-4700 kan let løse
erhvervsopgaver med sin 30-siders automatiske dokumentføder, fax og Ethernetforbindelse.
Ultralave omkostninger
Med sit innovative design reducerer EcoTank i gennemsnit dine blækomkostninger med
90 %1. Den er udstyret med en blækbeholder med ultrastor kapacitet, der eliminerer
behovet for blækpatroner.
Udskriv tusindvis af sider
Udskriv mere mellem opfyldninger. Med bare ét sæt blæk kan du udskrive op til 4.500
sider i sort-hvid og 7.500 i farve2.
Specielt udviklet med henblik på brugervenlighed
EcoTank er mere kompakt og nemmere at bruge end nogensinde før. De frontvendte
beholdere er fremstillet til genopfyldning uden spild, og beholderne er designet, så du kun
kan fylde farverne i de rigtige beholdere. Med frontdisplayet for blækniveau er det nemt at
se, hvornår det langt om længe er tid til en genopfyldning.
Udskriv fra stort set alle enheder
Med EcoTank er det nemt at udskrive fra mobiler, tablets og bærbare computere. Med
Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved
hjælp af appen Epson iPrint3. Og printerens 3,7 cm store LCD-skærm gør det nemt at
udskrive uden at bruge en computer.
Kvalitetsresultater
Med et Micro Piezo-printhoved får du med EcoTank en pålidelig udskrivningsløsning, der
understøttes af en et års garanti.
Lav flere opgaver
Med fax, en 100-arks bakke, høje udskrivningshastigheder på 10 sider i minuttet4 og en
30-siders automatisk dokumentføder (ADF) kommer du hurtigt gennem en lang række
opgaver.

NØGLEFUNKTIONER
Ultralav pris pr. side
Reducer blækomkostningerne med 90 %1
Blæk nok til at udskrive tusindvis af sider
Udskriv op til 4.500 sider i sort-hvid og 7.500
sider i farve2
Næste generations blækopfyldningssystem
Oplev problemfri genopfyldninger uden spild
med de forbedrede blækbeholdere
Funktioner til mobil udskrivning og
tilslutning
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til
mobil udskrivning3
Udviklet til virksomheder
100-arks indgang bagpå, fax, 30-siders ADF

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-4700

TEKNIK
Printing Method

Epson Micro Piezo™ print head

Minimal dråbestørrelse

3 pl

Blækteknologi

Dye Ink

Udskriftsopløsning

5.760 x 1.440 DPI

Dysekonfiguration

180 Dyser sort, 59 Dyser pr. farve

MEDFØLGER VED KØB

UDSKRIFT
Udskriftshastighed ISO/IEC

10 Sider/min Monokrom, 5 Sider/min Colour

Hovedapparat
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Garantidokument
4 x 65 ml separate blækbeholdere (Bk,C,Y,M)

24734
Maksimal

33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 15 Sider/min Colour (almindeligt papir)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

udskrivningshastighed
Farver

Black, Cyan, Yellow, Magenta

104

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing.

104

SCANNE
Scanningsopløsning

1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

Scannertype

Contact image sensor (CIS)

104
104

FAXE
Fax speed dials (max)

100 names and numbers

Page memory

op til 100 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)

Faxfunktioner

Faxe via pc, Auto Redial, Adressebog

INK BOTTLE YIELD DATA

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER
Antal papirskuffer

1

Papirformater

A4, Juridisk, Letter, B5, A5, A6, 100 x 148 mm, B6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, C6 (konvolut), Nr.
10 (konvolut), DL (konvolut)

Dobbeltsidet

Manuel

Automatisk

30 Sider

dokumentindføring
Papirskuffekapacitet

100 Ark Standard

GENERELT
Energiforbrug

12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,3 Watt Ready,
0,2 Watt (sluk)

Mål

375 x 347 x 237 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt

5 kg

Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),
Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP3, Windows Server

Inkluderet

3.600 sider* 6.500 sider*

Udskiftning

4.500 sider* 7.500 sider*

2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2
WLAN-sikkerhed

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobile and Cloud printing

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

services
Colour

Black

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC
24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske
kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og
brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på
www.epson.eu/pageyield

ØVRIGE FUNKTIONER
LC-display

Type: Farve, Diagonal: 3,7 cm

ANDRE
Garanti

12 Måneder Indlevering, 30.000 Sider
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER
SKU

C11CG85402

Stregkode

8715946651880

Oprindelsesland

Filippinerne

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Gennemsnitligt antal patroner krævet/besparelser
opnået ved udskrivning af det samme antal sider ved brug
af de blækbeholdere, der er inkluderet i EcoTank
sortimentet, eksklusive prisen på hardware.
Sammenligningen blev foretaget på gennemsnittet af A4
EcoTank-sortimentet sammenlignet med de 10 mest solgte
modeller i Vesteuropa i perioden januar-december 2017,
som registreret af GfK. Udskrivningsomkostninger blev
beregnet på fordelingen af standard- og XL-blækpatroner,
som registreret af GfK for den samme referenceperiode på
det vesteuropæiske marked ved hjælp af gennemsnitlige
detailpriser. Kapacitet for blækpatroner i henhold til
producenternes hjemmesider
2. De anførte kapaciteter er beregnet på grundlag af
original Epson metodik fra udskriftssimulering af
testmønstre, som angivet i ISO/IEC 24712 baseret på
udskiftningsblækbeholderne. De anførte kapaciteter er IKKE
baseret på ISO/IEC 24711. De anførte kapaciteter kan
variere i forhold til de billeder, du udskriver, den
anvendte papirtype, hyppigheden af dine udskrivninger samt
miljøforhold som f.eks. temperaturen. Under den indledende
printerinstallation bruges en vis mængde blæk til
opfyldning af printhovedets dyser. Det er grunden til, at
kapaciteten for det første medfølgende sæt kan være lavere.
3. Kræver en trådløs internetforbindelse. Du kan finde
flere oplysninger om understøttede sprog og enheder på
www.epsonconnect.eu
4. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, gennemsnit for
ESAT i kontorkategoritesten for simplex-standardtilstand.
Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/testing

