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EcoTank ET-2700

Se Epsons næste generation af EcoTank. Denne 3-i-1-inkjet med WiFi kan hjælpe travle husholdninger med at reducere udgifterne til
udskrivning med 90 % i gennemsnit1.
Når du har travlt, har du brug for en ultraøkonomisk printer, der kan passe sig selv. Med
Epsons EcoTank uden blækpatroner får du det, der svarer til 88 blækpatroner1 - det
betyder minimale genopfyldninger og mindre blækomkostninger. Denne pålidelige og
brugervenlige model er den ideelle løsning til travle husholdninger. Den er udstyret med et
forbedret blækopfyldningssystem og nye blækbeholdere, der er fremstillet til
genopfyldninger uden spild.
Udskrivning uden blækpatroner
Arbejd i længere tid mellem genopladninger med EcoTank. Den bruger blækbeholdere
med ultrastor kapacitet, der fuldstændig fjerner behovet for blækpatroner. Rent faktisk
leveres den med blæk svarende til gennemsnitligt 88 blækpatroner1.
Ultralav pris
Denne økonomiske printer kan i gennemsnit spare 90 % af blækomkostningerne1. Det
giver dig en utroligt lav pris pr. side, og den udskriver imponerende 7.500 sider i sort-hvid
og 6.000 i farve2.
Oplev den næste generation af EcoTank
EcoTank har nu blækbeholderen placeret på forsiden, og det gør den mere kompakt og
nemmere at bruge end nogensinde før. Den beskytter dig mod lækager og spild med et
forbedret blækopfyldningssystem, der er fremstillet til genopfyldninger uden spild. De nye
beholdere omfatter også en mekanisme, der sikrer, at kun de korrekte farver indsættes.
Takket være displayet for blækniveau på forsiden er det nu nemt at se, når det endelig er
tid til en genopfyldning. Og med pigmentbaseret blæk for sort og farve fremstiller den
udskrifter med skarp, klar tekst og livagtige farver.
Udskriv næsten overalt
Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved
brug af Epson iPrint-appen3. Den kan endda modtage filer fra næsten ethvert sted i
verden via Epson Email Print3.
Tryghed
Med et Micro Piezo-printhoved giver EcoTank en pålidelig udskrivningsløsning, der
understøttes af en et års garanti.

NØGLEFUNKTIONER
Spar 90 % i gennemsnit på udgifter til blæk1
Svarer til 88 blækpatroner1
Udskrivning til ultralav pris
Udskriv op til 7.500 sider i sort-hvid og 6.000
sider i farver2
Næste generations blækopfyldningssystem
Oplev problemfri genopfyldninger uden spild
med de forbedrede blækbeholdere
Wi-Fi og apps
Udskriv fra mobile enheder
3-i-1 med frontbetjent blækbeholder
Udskriv, kopiér og scan

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-2700

TEKNIK

MEDFØLGER VED KØB

Printing Method

Epson Micro Piezo™ print head

Minimal dråbestørrelse

3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Blækteknologi

Pigment black and Dye colour Inks

Udskriftsopløsning

5.760 x 1.440 DPI

Dysekonfiguration

180 Dyser sort, 59 Dyser pr. farve

Application

Enkeltplads

Multifunktion

Udskrift, Scan, Kopi

Software (CD)
Opstillingsvejledning
Strømkabel
Hovedapparat
Garantidokument

UDSKRIFT
Udskriftshastighed ISO/IEC

10,5 Sider/min Monokrom, 5 Sider/min Colour

PRODBOTTLECOMPATIBILITY

24734
Maksimal

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

102

Black, Cyan, Yellow, Magenta

102

udskrivningshastighed
Farver

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

102

SCANNE
Scanningsopløsning

1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

Scannertype

Contact image sensor (CIS)

102

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

INK BOTTLE YIELD DATA

Antal papirskuffer

1

Papirformater

A4, A5, A6, B5, C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15
cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Brugerdefineret

Dobbeltsidet

Manuel

Print Margin

0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm
top, left, right, bottom.)

Papirskuffekapacitet

100 Ark Standard, 20 Fotoark

Ud-papirskuffens kapacitet

30 Ark

GENERELT
Energiforbrug

3,9 Watt Ready, 0,3 Watt (sluk), ENERGY STAR® qualified, 12 Watt (standalone copying,
ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode)

Mål

375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt

5 kg

Støjniveau

5,2 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson
Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,

Inkluderet

6.500 sider* 5.200 sider*

Udskiftning

7.500 sider* 6.000 sider*

Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
WLAN-sikkerhed

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

Mobile and Cloud printing

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

services
Supply Voltage

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

ANDRE
Garanti

12 Måneder Indlevering, 30.000 Sider

* 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

Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER
SKU

C11CG24402

Stregkode

8715946642901

Oprindelsesland

Filippinerne

Pallestørrelse

2 Styk

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 blækpatroner/gennemsnitlig
besparelse for udskrivning af det anførte antal sider ved
brug af pakning med blækbeholdere med EcoTank eksklusive
prisen på hardware. Sammenligning foretaget på
gennemsnittet af A4 EcoTank-sortimentet i forhold til den
gennemsnitlige pris for de 10 mest solgte modeller i
Vesteuropa i perioden januar 2017 til december 2017, som
registreret af GfK. Udskrivningsomkostninger beregnet på
fordelingen af standard- og XL-blækpatroner, som
registreret af GfK for den samme referenceperiode på det
vesteuropæiske marked på baggrund af gennemsnitlige
forhandlerpriser. Kapacitet for blækpatroner i henhold til
producenternes websteder.
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, understøttede sprog og enheder ved at
besøge os på www.epson.dk/connect.

