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Tusentals sidor av bläck ingår, vilket ger den lägsta kostnaden per 
sida för A3 på marknaden1. Denna A3+ EcoTank-skrivare ger en hög 
kapacitet till en superlåg kostnad tack vare bläckbehållare med en 
extremt hög kapacitet. Utan krångel och överraskningar kan den 
ekonomiska ET-14000 knappast vara enklare att underhålla.

Aldrig mer bläckpatroner
Det fantastiska med ET-14000 är dess nydesignade integrerade bläckbehållarsystem med 
extremt hög kapacitet som helt gör sig av med behovet av bläckpatroner. I själva verket 
har ET-14000 två svarta bläckbehållare, vilket innebär att det blir ännu mindre krångel och 
många fler utskrifter mellan påfyllningarna än med andra bläckstråleskrivare. Förutom att 
avskaffa bläckpatroner inkluderar ET-14000 två svarta bläckflaskors i förpackningen, 
utöver dess uppsättning av 70 ml Epson äkta färgbläckflaskor. Bläckflaskorna gör det 
enkelt, rent och snabbt att fylla bläckbehållarna. 

Utskrifter till superlåg kostnad upp till A3+
De medföljande bläckflaskorna kan skriva ut upp till 7 100 sidor i svart och 5 700 sidor i 
färg2, vilket ger den lägsta kostnaden per sida som finns på marknaden för A31.

Snabba kvalitetsutskrifter
ET-14000 använder Epsons egen Micro Piezo-teknik för utskrifter med utmärkt kvalitet. 
Dessutom hjälper de två svarta bläckbehållarna till att öka utskriftshastigheten. Svartvita 
utskrifter levereras med en hastighet av 15 sidor per minut medan den kan utfärda 5,5 
färgsidor per minut3.

VIKTIGA FUNKTIONER

Utskrifter till superlåg kostnad
Den lägsta kostnad per sida för A3 som finns 
på marknaden1

Fortsätt att skriva ut
Med bläck som skriver ut upp till 7 100 sidor i 
svartvitt och 5 700 sidor i färg2

Inga bläckpatroner
Bläckbehållarsystem som är enkla att fylla på
Skriv ut upp till A3+
Idealisk för små kontor och hemmakontor.
Två svarta bläckbehållare
Innebär ännu mindre påfyllning och snabbare 
utskriftshastigheter i svartvitt



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

Minimal droppstorlek 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Bläckteknologi Dye Ink

Utskriftsupplösning 5.760 x 1.440 DPI

Munstyckeskonfiguration 360 Munstycken svart, 59 Munstycken per färg

Effekt Enskild plats

UTSKRIFT

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

15 Sidor/min Monokrom, 5,5 Sidor/min Färg

Maximal utskriftshastighet 30 Sidor/min Monokrom (plain paper), 17 Sidor/min Färg (plain paper)

Färger Black, Cyan, Yellow, Magenta

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

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack 1

Pappersformat A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

13 x 20 cm, Användardefinierat, Rättsligt

Dubbelsidig Manuell

Pappersfackkapactitet 100 Ark Standard, 20 Fotoark

Mediahantering Manuellt dubbelsidig

Kapacitet för 

utmatningspappersfack

40 Ark

ALLMÄNT

Energiförbrukning 1,6 Watt (sleep mode), 20 Watt (printing)

Mått 705 x 322 x 215 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 12,2 kg

Ljudnivå 5,3 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Kompatibla operativsystem Mac OS 10.5.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 

XP Professional x64 Utgåva

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

Anslutningar USB

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CD81404

Streckkod 8715946601359

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 6 Styck (1 x 6)

EcoTank ET-14000

LEVERANSOMFATTNING

Uppställningsanvisning
Huvudenhet
Strömkabel
4 x 70 ml separata bläckbehållare (Bk,C,Y,M) 
och en extra svart bläckbehållare
Programvara (CD)
Garantidokument

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

T6641

T6641

T6643

T6644

BLÄCKKAPACITETSDATA

4-färgs bläckbehållare för L-
serien T6644

5.700 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. Jämförelse mellan de 10 mest sålda
A3-bläckstråleskrivarna i Västeuropa under perioden maj
2014 - april 2015, utrett av GfK. Kostnad per sida
beräknad av genomsnittliga slutkundspriser för
bläckpatroner dividerat med angiven bläckkapacitet enligt
vad som är angivet på tillverkarnas webbplatser 2. Angiven
bläckåtgång är uppskattningar som baseras på Epsons egna
metoder för utskriftssimuleringar med testmönster enligt
ISO/IEC24712. Angiven bläckåtgång baseras INTE på
ISO/IEC24711. Angiven bläckåtgång kan variera beroende på
vilken typ av bilder som skrivs ut, vilket papper som
används, hur ofta utskrifter sker samt driftmiljön och
förhållanden i omgivningen som t.ex. temperatur. 7 100
sidors kapacitet för svart baseras på 2 flaskor med svart
bläck. 3. Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som
visar genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för
standard-simplex. Mer information finns på
www.epson.eu/testing

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

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


