DATASHEET / BROCHURE

EcoTank ET-M2120

Reducer udskrivningsomkostningerne med denne pålidelige,
tidsbesparende og energieffektive EcoTank til udskrivning, kopiering,
scanning og mobil udskrivning.
Du vil opleve, at udskrivningsomkostningerne falder, når du bruger EcoTank til
udskrivning, kopiering, scanning og mobil udskrivning. Det er en omkostningseffektiv
løsning, da bare en flaske EcoTank-blæk svarer til fem tonerpatroner1. Den
genopfyldelige blækbeholder er robust, hurtig og energieffektiv, og denne model er
desuden udstyret med et Micro Piezo-printhoved og en 150-arks bakke.
Reducer dine udskrivningsomkostninger
Du kan spare op til kr. 1.400 i løbet af treår 2med den medfølgende blæk og de
økonomiske blækflasker til genopfyldning. Den økonomiske EcoTank er udstyret med en
stor, genopfyldelig blækbeholder, som du fylder ved hjælp af de medfølgende blækflasker
i stedet for med toner. Fra starten har du nok blæk til at udskrive tusindvis af sider,
reducere omkostningerne og spare tid, da du ikke skal skifte toner så hyppigt.
Lav pris på genopfyldning
Blæk til genopfyldning er yderst økonomisk,da bare en flaske EcoTank-blæk har samme
kapacitet som fem tonerpatroner1.
Pålidelig
Alle EcoTank-printere til udskrivning i sort-hvid giver ro i sindet, da de leveres med en
garanti på et år/100.000 sider.
Spar tid
Spild ikke tiden med at udskifte forbrugsvarer - med et blækbeholdersystem kan du i
bund og grund fylde op og glemme alt om det. Udskrivning er hurtig, da der ikke er
nogen opvarmningstid, og udskrivningshastigheden er op til 15 sider pr. minut3.
Spar energi
Skær ned på energiforbruget og de faste omkostninger med en EcoTank-printer til
udskrivning i sort-hvid. Den kan spare op til 95 %4 i strømforbrug sammenlignet med
laserprintere til sort-hvid.
Mobil udskrivning
Udskriv fra et hvilket som helst sted på kontoret med Wi-Fi-tilslutning og Epsons gratis
apps til mobil udskrivning5.
Brugervenlig
Printerens frontvendte beholder er fremstillet til genopfyldning uden spild. Flaskerne er
forsynet med et luftgennemførselssystem, så det ikke er nødvendigt at klemme på dem
under opfyldningsprocessen. Med frontdisplayet for blækniveau kan du tydeligt se,
hvornår det langt om længe er tid til en genopfyldning.

NØGLEFUNKTIONER
Reducer dine udskrivningsomkostninger
1 flaske blæk svarer til 5 tonere1
Pålidelig og holdbar
Et års eller 100.000 siders garanti
Reducer energiforbruget
Spar op til 95 % i strømforbrug4
Fyld op og glem
Økonomisk blækbeholder, der kan udskrive
tusindvis af sider
Hurtig udskrivning og Wi-Fi
Mobil udskrivning, udskrivningshastighed på
15 sider pr. minut 3 og ingen opvarmningstid

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-M2120

TEKNIK

MEDFØLGER VED KØB

Printing Method

Epson Micro Piezo™ print head

Minimal dråbestørrelse

3 pl

Blækteknologi

Pigmentbaseret blæk

Udskriftsopløsning

1.440 x 720 DPI

Dysekonfiguration

180 Dyser sort

Category

Enkeltplads, Home Office, Arbejdsgruppe

Multifunktion

Udskrift, Scan, Kopi

ORIGINALE BLÆKPATRONER

UDSKRIFT
Udskriftshastighed ISO/IEC

Hovedapparat
Strømkabel
Vejledning til hurtig start
Betjeningsvejledning

15 Sider/min Monokrom

24734
Maksimal

32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)

udskrivningshastighed
Farver

Black

Tid til første side

Monokrom 8 Sekunder

Udskriftsvolumen

15.000 Sider pr. måned
Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISOklassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.

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

INK BOTTLE YIELD DATA

SCANNE
Scanningsopløsning

2.400 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)

Scannertype

Contact image sensor (CIS)

Inkluderet

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER
Antal papirskuffer

1

Papirformater

A4, A5, A6, Juridisk, B5, B6, C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut)

Papirskuffekapacitet

150 Ark Standard

GENERELT
Energiforbrug

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

Mål

375 x 318 x 200 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt

5 kg

Kompatible operativsystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit),
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server
2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows
XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
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

services
Colour

White

ØVRIGE FUNKTIONER
LC-display

Type: Farve, Diagonal: 3,7 cm

ANDRE
Garanti

12 Måneder Indlevering, 100.000 Sider
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER
SKU

C11CJ18401

Stregkode

8715946670362

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.
Last extracted: 2019-10-28

5.000 sider*

Udskiftning
* 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

1. Gennemsnitligt antal tonerpatroner til udskrivning af
samme antal sider ved brug af de medfølgende blækbeholdere
med EcoTank-serien til udskrivning i sort-hvid.
Sammenligning foretaget på den gennemsnitlige kapacitet af
den medfølgende blækbeholder til 2019 EcoTank-serien til
udskrivning i sort-hvid i forhold til kapaciteten af de
gennemsnitlige medfølgende tonere samt udskiftningstonerne
hos de 10 mest solgte lasermodeller til sort-hvid
udskrivning (i kategorien med op til 20 sider pr. minut) i
Vesteuropa i perioden januar-december 2018 som registreret
af IDC EMEA Hardcopy Tracker (data for 1. kvartal 2019).
Kapaciteten for udskiftningstonerne er beregnet på den
største tilgængelige tonerpatron for hver model som
registreret af IDC EMEA HCP Consumables Tracker (Data H2
2018) for den samme referenceperiode for Vesteuropa.
Tonerkapaciteter er taget fra producenternes websteder.
2. Besparelser opnået over 3 år ved at udskrive det
samme antal sider (250 sider pr. måned) ved hjælp af de
blækbeholdere, der følger med EcoTank-printere til
udskrivning i sort-hvid og med prisen på hardware
inkluderet. Sammenligning af vejledende hardwarepris på
modellerne Epson ET-M1120, ET-M2170 og ET-M3170
sammenholdt med de gennemsnitligt 75 % mest sælgende
laserprintere til A4-format (i kategorien med under 20
sider pr. minut) som angivet i IDC Worldwide Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q3-data for de 12
måneder, der slutter i september 2018 (inklusive moms på
21 %). Udskrivningsomkostningerne er beregnet på den
største tilgængelige toner på det vesteuropæiske marked
ved brug af de gennemsnitlige salgspriser, der er angivet
i IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1 for de
12 måneder frem til juni 2018. Tonerkapaciteter er taget
fra producenternes websteder.
3. Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734 og er et
gennemsnit for ESAT i kontorkategoritesten for simplex
standardtilstand. Få flere oplysninger på
www.Epson.eu/.testing
4. Sammenligning af strømforbruget ved udskrivning på
modellerne Epson ET-M1120, ET-M2170 og ET-M3170 over for
de gennemsnitligt 75 % mest sælgende A4-laserprintere til
sort-hvid udskrivning (i kategorien med under 20 sider
pr. minut) som angivet i IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q3 for de 12 måneder, der
sluttede september 2018. Værdier for strømforbrug er
taget fra producenternes websteder.
5. Kræver en trådløs internetforbindelse. Du kan finde
flere oplysninger om understøttede sprog og enheder på
www.epsonconnect.eu

