
EcoTank ET-M3170
DATASHEETS

U kunt afdrukken, kopiëren, scannen en faxen met deze EcoTank die 
wordt geleverd met inkt voor het afdrukken van 11.000 pagina's, een 
garantie van drie jaar en Wi-Fi- en USB-connectiviteit.

Zwart-wit EcoTank-printer voor bedrijven, met zeer lage totale eigendomskosten in een 
gebruiksvriendelijk, stijlvol en compact ontwerp. Druk tot maar liefst 11.000 pagina's af 
met de inkt die wordt meegeleverd in een fles die is ontworpen voor eenvoudig navullen 
zonder knoeien. Dankzij Wi-Fi- en USB-connectiviteit en een snelle tijd tot de eerste 
afdruk (FPOT) van zes seconden kunt u de productiviteit hoog houden.

Bespaar geld
Een hoog inktrendement gecombineerd met de betaalbare inkjettechnologie van Epson 
zorgen voor lage totale eigendomskosten en een concurrerende prijs per pagina.

Bespaar tijd
Deze betrouwbare printer zonder inktcartridges is uitgerust met een verbeterd 
inktvulsysteem en gebruiksvriendelijke inktflessen, waardoor interventies tot een minimum 
beperkt blijven. Dankzij de plaatsing van de inkttanks aan de voorzijde van de printer, 
waardoor u het inktniveau eenvoudig in de gaten kunt houden, zorgt het nieuwe 
compacte ontwerp ervoor dat het navullen moeiteloos verloopt. De snelle tijd tot de 
eerste afdruk (FPOT) van zes seconden vanuit de slaapstand en de afdruksnelheid van 
20 ppm zorgen ervoor dat u niet op afdruktaken hoeft te wachten. 

Bespaar energie
In tegenstelling tot een laserprinter heeft onze inkjettechnologie geen warmte nodig 
tijdens het afdrukproces, waardoor het energieverbruik laag blijft en uw stroomrekening 
dus ook.

Connectiviteit
Wi-Fi- en USB-aansluitmogelijkheden en een compact formaat betekenen dat het 
apparaat gemakkelijk op een bureaublad past en kan worden aangesloten op de pc of 
laptop van een gebruiker.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Lage totale eigendomskosten
Houd uw afdrukkosten zeer laag
Hoog inktrendement
Druk tot 11.000 pagina's af met de 
meegeleverde inkt
Bespaar tijd
Afdrukken, scannen, kopiëren, faxen
Laag energieverbruik
Laag stroomverbruik dankzij de 
inkjettechnologie
Eenvoudig aan te sluiten
Wi-Fi, USB en Ethernet



VERBRUIKSMATERIAAL

EcoTank ET-MX1XX Series Black Bottle XL C13T03M140 6.000        ( )

Maintenance Box C13T04D100

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG92402

Streepjescode 8715946655147

EcoTank ET-M3170

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Printer
X2 ink bottles
Garantiebewijs

INKT RENDEMENTGEGEVENS

T03M1

6.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be 

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05  /oproep + 0.15  /min.) 
www.epson.nl


