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Denna EcoTank-skrivare med Wi-Fi kan bespara dig 400 euro på tre år
1. Den är snabb, har mycket bläck och inkluderar dubbelsidig utskrift.

Upplev fördelarna med mobil utskrift och stora besparingar med denna hållbara EcoTank-
skrivare med påfyllningsbar bläck behållare. En kostnadseffektiv lösning som låter dig 
skriva ut upp till 11 000 sidor med det svarta bläck2 som medföljer. Tack vare att ingen 
uppvärmningstid krävs blir den snabb och energieffektiv. Använd din tid och dina resurser 
mer effektivt med Wi-Fi, dubbelsidig utskrift, pappersfack för 250 ark och PrecisionCore-
skrivarhuvud.

Spara 400 euro på tre år1
Den ekonomiska EcoTank-skrivaren skiljer sig fundamentalt från laserskrivare. Den har en 
stor, påfyllningsbar bläckbehållare som du kan fylla med medföljande bläckflaskor i stället 
för toner. Redan från början finns det tillräckligt med bläck för att skriva ut tusentals sidor, 
vilket kapar kostnaderna och sparar tid eftersom du inte behöver byta toner hela tiden. 
Byten till låg kostnad
Även om påfyllning troligen kommer att ske mycket sällan kan du ändå spara över 90 % i 
kostnad per sida genom att använda utbytesbläckflaskor3.

Pålitlig
Alla svartvita EcoTank-skrivare ger trygghet i form av en garanti på 1 år/100 000 sidor.
Tidsbesparande
Slösa inte tid på att byta förbrukningsartiklar – med ett bläckbehållarsystem kan du i 
princip fylla på och sedan glömma det hela. Utskrifterna sker snabbt, utan 
uppvärmningstid och med hastigheter på 20 sidor per minut4.
Spara energi
Sänk energiförbrukning och omkostnader med en svartvit EcoTank-skrivare. Den kan 
bespara dig upp till 95 %5 i energiförbrukning jämfört med svartvita laserskrivare.
Effektiva företagsfunktioner
Upplev PrecisionCore-skrivarhuvudet, känt för sin snabbhet, kvalitet, driftsäkerhet och 
effektivitet. Byt papper mindre ofta med pappersfacket för 250 ark och spara papper tack 
vare automatisk dubbelsidig utskrift. 
Anslutningslösningar
Scan-To-Cloud-funktion och utskrift var som helst på kontoret med Wi-Fi-anslutning och 
Epsons kostnadsfria appar för mobil utskrift6. Den här modellen har Ethernet för en snabb 
högkvalitetsanslutning.

VIKTIGA FUNKTIONER

Spara 400 euro på tre år1
En kostnadseffektiv bläckbehållarskrivare med 
stora mängder medföljande bläck
Tillförlitlig och tålig
Ett års eller 100 000 sidors garanti
Sänk energiförbrukningen
Spara upp till 95 % av din energiförbrukning5

Tidsbesparande
Wi-Fi, dubbelsidig utskrift, pappersfack för 
250 ark, mobil utskrift
Snabba utskrifter i företagskvalitet
Utskriftshastigheter på 200 sidor per minut3 , 
ingen uppvärmningstid, PrecisionCore-
skrivarhuvud



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™ TFP print head

Minimal droppstorlek 2,8 pl

Bläckteknologi Pigmenterat bläck

UTSKRIFT

Tid till första sidan Monokrom 6 Sekunder

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

20 Sidor/min Monokrom

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734

9 A4 pages/min Monokrom

Maximal utskriftshastighet 39 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)

Utskriftsupplösning 1.200 x 2.400 DPI

Utskriftsvolymer 20.000 Sidor per månad

Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa 

prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.

Recommended Duty Cycle 250 - 1.500 Sidor per månad

Färger Black

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

CONNECTIVITY

Anslutningar Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 

Base-T), Wi-Fi Direct

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat A4, Rättsligt

Dubbelsidig Ja

Standard Paper input 250 Ark Standard

Kapacitet för 

utmatningspappersfack

100 Ark

Pappersfackkapactitet 250 Ark Standard, 251 Ark maximallt

Standard paper tray(s) 1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray

Maximum paper input 251

Antal pappersfack 2

ALLMÄNT

Energiförbrukning 14 Watt (printing)

Mått 375 x 347 x 302 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 6,2 kg

Ljudnivå 6,9 B (A) enligt ISO 7779-mall på Epson Premium blankt fotopapper/foto RPM-läge - 56 dB (A) 

enligt ISO 9226

Kompatibla operativsystem Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 

10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 

(64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, 

Windows XP Professional x64 Edition SP2

ADDITIONAL FEATURES

LCD-skärm Diagonalt: 3,7 cm

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer GDI

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning, 100.000 Sidor

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CH44401

Streckkod 8715946663548

EcoTank svartvit ET-M1170

LEVERANSOMFATTNING

Skrivare
X2 ink bottles
Garantidokument

BLÄCKKAPACITETSDATA

111

6.000 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på 
ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den 
verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som 
skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns 
på www.epson.eu/pageyield

1.  Besparingar sett över 3 år genom att skriva ut samma
antal sidor (400 sidor per månad för singelfunktion och
550 sidor per månad för multifunktion) med de bläckflaskor
som medföljer svartvita EcoTank-skrivare och
maskinvarupriset inkluderat. Jämförelse av rekommenderat
maskinvarupris för modellerna Epson ET-M1120, ET-M2170 och
ET-M3170 mot det maskinvarupris för i genomsnitt
bästsäljande 75 % av svartvita laserskrivare för A4-format
(i klassen för under 20 sidor per minut) som listas i IDC
Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q3
för de 12 månader som slutar i september 2018 (inklusive
moms på 21 %). Utskriftskostnaderna har beräknats på den
största tillgängliga tonerkapaciteten på den
västeuropeiska marknaden med hjälp av genomsnittliga
försäljningspriser som anges i IDC EMEA Semiannual
Consumables Tracker 2018H1 för de 12 månaderna fram till
juni 2018. Tonerkapacitet enligt angivet av tillverkarnas
webbplatser.
2.  Angiven bläckåtgång är uppskattningar som baseras på
Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar med
testmönster enligt ISO/IEC 19752. Angiven bläckåtgång
baseras INTE på ISO/IEC 24711. Angiven bläckåtgång kan
variera beroende på bilderna som skrivs ut, vilket papper
som används, hur ofta utskrifter sker samt driftmiljön och
förhållanden i omgivningen såsom temperatur.  I samband
med den första skrivarinstallationen används en viss
bläckmängd i syfte att fylla skrivarhuvudets munstycken.
Av detta skäl kan utskriftskapaciteten hos den första,
medföljande uppsättningen vara lägre.
3.  Det genomsnittliga försäljningspriset för svartvita
EcoTank-utbytesbläckflaskor och jämförda
utskriftskostnader har beräknats baserat på den största
tillgängliga tonerkapaciteten delat med genomsnittligt
försäljningspris på den västeuropeiska marknaden enligt
angivet i IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1
för de 12 månaderna fram till juni 2018 (inklusive moms på
21 %). Tonerkapaciteten enligt angivet på tillverkarnas
webbplatser.
4.  Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar
genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för standard
simplex.  Mer information finns på www.Epson.eu/.testing
5.  Jämförelse av energiförbrukningen vid utskrift med
Epsons modeller ET-M1120, ET-M2170 och ET-M3170 i
jämförelse med genomsnittligt bästsäljande 75 % av
svartvita laserskrivare (i klassen för mindre än 20 sidor
per minut) enligt IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q3 för de 12 månader som avslutas
i september 2018. Energiförbrukningsvärden enligt angivet
på tillverkarnas webbplatser.
6.  En trådlös anslutning till internet krävs. Mer
information och en lista över språk och enheter som stöds
finns på www.epson.se/connect

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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