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Med snabba utskrifter i företagskvalitet till en extremt låg kostnad är 
denna bläckstråleskrivare med multifunktion och ADM den perfekta 
lösningen för aktiva hem och mindre kontor

Spara upp till 90 % av utskriftskostnaderna1 med Epsons patronfria EcoTank-skrivare. 
De inbyggda bläckbehållarna med hög kapacitet är lätta att fylla på tack vare de 
specialutformade bläckflaskorna. Med ADM, flexibla anslutningsfunktioner och inga 
bläckpatroner som behöver bytas ut, är det här den perfekta skrivaren för alla som 
önskar högkvalitativa utskrifter till en otroligt låg kostnad per sida.

Aldrig mer bläckpatroner
EcoTank är en problemfri utskriftslösning för hemmet och för mindre kontor – de 
påfyllbara bläckbehållarna med extremt hög kapacitet ger en spillfri påfyllning och tillåter 
endast att korrekt färg fylls på i motsvarande behållare.
Fortsätt spara
Den här ekonomiska skrivaren kan bespara dig upp till 90 % av utskriftskostnaderna1 och 
levereras med upp till 3 års bläckförbrukning2. En uppsättning bläckflaskor ger upp till 7 
500 sidor i svart och vitt och 6 000 i färg3, motsvarande upp till 72 bläckpatroner!1
Epson Smart Panel-appen
Denna app ger dig möjlighet att styra skrivaren från din smarta enhet4. Skriv ut, kopiera 
och skanna dokument och bilder, samt konfigurera, övervaka och felsök din skrivare – 
från din telefon eller surfplatta!
Fylld med funktioner
Skrivaren har en 6,1 cm färg-LCD-display, automatisk dubbelsidig utskrift, en 
dokumentmatare för 30 ark, ett främre pappersfack som rymmer 250 ark och 
utskriftshastigheter på upp till 15,5 sidor per minut5. Det innebär att du snabbt och enkelt 
kan växla mellan en mängd olika uppgifter.
Modern flexibilitet
Skrivaren har en kompakt design, samt Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- och Ethernet-anslutningar, 
vilket innebär att den enkelt kan integreras med din befintliga uppsättning i hemmet eller 
på kontoret. Du kan även skriva ut från mobiler, surfplattor och bärbara datorer4.
Värmefri teknik
Med vår avancerade värmefria PrecisionCore-teknik kan du dra fördel av en kraftigt 
minskad energiförbrukning och mindre behov av reservdelar. Skrivarhuvudet är 
förinstallerat, vilket innebär en problemfri skrivarkonfiguration.

VIKTIGA FUNKTIONER

Multifunktionsskrivare med ADF för A4
Skriv ut, kopiera och skanna
Utskrifter till en mycket låg kostnad
Spara upp till 90 % av utskriftskostnaderna1

Upp till 72 patroner i en uppsättning bläck1

Skriv ut upp till 7 500 sidor i svartvitt och 6 
000 sidor i färg3

Problemfritt bläckbehållarsystem
Påfyllning utan kladd tack vare flaskor med 
låsfunktion och framåtvända behållare
Epson Smart Panel-appen
Konfigurera, övervaka, skriv ut, skanna med 
mera från din smarta enhet4



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™-skrivhuvud

Bläckteknologi Pigment black and Dye colour Inks

Utskriftsupplösning 4.800 x 1.200 DPI

Munstyckeskonfiguration 400 Munstycken svart, 128 Munstycken per färg

Effekt Home Office

UTSKRIFT

Number of colours 4 colour

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

15,5 Sidor/min Monokrom, 8,5 Sidor/min Colour

Maximal utskriftshastighet 33 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 20 Sidor/min Colour (vanligt papper)

Färger Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]

Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

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

SKANNER

Skanningsupplösning 1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

Scannertyp Contact Image Sensor (CIS)

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack 1

Pappersformat A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm

Dubbelsidig Ja (A4, vanligt papper)

Automatisk dokumentindrag 30 Sidor

Pappersfackkapactitet 250 Ark Standard

Mediahantering Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Borderless print

ALLMÄNT

Energiförbrukning 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Redo, 

0,2 Watt (stänga av), TEC 0,15 kWh/week

Mått 375 x 347 x 231 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 6,7 kg

Kompatibla operativsystem 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-bitar), 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-säkerhet WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobile and Cloud printing 

services

Apple AirPrint

Colour Black

YTTERLIGARE FUNKTIONER

LCD-skärm Typ: Färg, Diagonalt: 6,1 cm 

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning, 50.000 Sidor

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CJ61402

Streckkod 8715946683782

Tillverkningsland Filippinerna

EcoTank ET-3850

LEVERANSOMFATTNING

1 uppsättning bläck (1 x 127 ml svart, 3 x 
70ml CMY) + Extra svart
Huvudenhet
Strömkabel
Snabbstartsguide
Garantidokument

INK BOTTLE COMPATIBILITY

102

102

102

102

102

INK BOTTLE YIELD DATA

Medföljer 14.000 sidor* 5.200 sidor*

Byte 7.500 sidor* 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.  Genomsnittlig besparing för kostnad per sida samt det
genomsnittliga antalet bläckpatroner som krävs för att
skriva ut samma antal sidor som bläckflaskorna EcoTank 102
och 104. Jämförelse mellan genomsnittlig kapacitet (A4
utskrifter på ISO/IEC 24711) av EcoTank-flaskorna 102 och
104 och genuina förbrukningsartiklar som används av de 50
bästsäljande skrivarna med bläckpatroner (enligt GfK:s
panelmarknadsdata Inkjet Printing Devices and Inkjet
Printing Cartridges Point of Sale för Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Spanien och Italien under perioden april
2019–mars 2020).
2.  Baserat på en utskriftsvolym av 100 sidor per månad
vid den lägsta kapaciteten hos den första uppsättningen
bläckpatroner.
3.  Angiven produktion är uppskattningar som baseras på
Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar, med
testmönster enligt ISO/IEC 24712 eller 29103. Angiven
bläckåtgång baseras INTE på ISO/IEC 24711 eller 29102.
Bläckåtgången kan variera beroende på bilderna som skrivs
ut, vilket papper som används, hur ofta utskrifter sker
samt driftmiljö 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 blir
utskriftskapaciteten hos den första, medföljande
uppsättningen lägre.
4.  Epson Smart Panel och Epson Creative Print kräver en
trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Epson Email
Print, Epson Scan-to-Cloud och Epson Remote Print Driver
kräver internetuppkoppling. Mer information och en
förteckning över språk och enheter som stöds finns på
www.epson.se/connect
5.  Fastställt i enlighet med ISO/IEC 24734 som visar
genomsnittlig ESAT i kontorskategoritestet för standard
simplex.  Mer information finns på Epsons webbplats

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

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


