
EcoTank ET-M3170
DATASHEET / BROCHURE

Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med denna EcoTank inklusive 
bläckförbrukning motsvarande 11 000 sidor, tre års garanti och 
anslutning via Wi-Fi och USB.

En svartvit EcoTank-skrivare för företag, med en extremt låg total ägandekostnad i en 
användarvänlig, elegant och kompakt design. Skriv ut upp till fantastiska 11 000 sidor 
med det medföljande bläcket i behållare för spillfri, enkel påfyllning. Anslutning via Wi-Fi 
och USB samt en snabb tid till första utskrift (FPOT) på bara sex sekunder bidrar alla till 
att hålla produktiviteten hög.

Spara pengar
En hög bläckkapacitet kombinerad med Epsons bläckstråleteknik med låg 
energiförbrukning ger en låg total ägandekostnad och en konkurrenskraftig kostnad per 
sida.

Spara tid
Denna tillförlitliga skrivare utan bläckpatroner har ett förbättrat bläckpåfyllningssystem och 
lättanvända bläckbehållare, vilket håller underhållsbehovet till ett minimum. Tack vare att 
bläckbehållaren är placerad framtill på skrivaren gör denna nya design kompakt, ger 
enkel åtkomst för att fylla på bläck samt en tydlig bild av bläcknivåerna. Dess korta tid till 
första utskrift (FPOT) på endast sex sekunder från viloläge och utskriftshastighet på 20 
sidor/minut gör att du slipper vänta på jobb. 

Spara energi
Till skillnad från laserskrivare behöver vår bläckstråleteknik inte någon värme under 
utskriftsprocessen, vilket hjälper till att hålla nere energiförbrukningen och sänka 
elräkningarna.

Anslutningsmöjligheter
Wi-Fi, USB-anslutning och ett kompakt format gör det lätt att placera skrivaren på ett 
skrivbord och ansluta den till användarens dator eller laptop.

VIKTIGA FUNKTIONER

Låg total ägandekostnad
Håll dina utskriftskostnader extremt låga
Bläckpatroner med hög kapacitet
Skriv ut upp till 11 000 sidor med det 
medföljande bläcket
Spara tid
Skriva ut, skanna, kopiera och faxa
Låg energiförbrukning
Låg energiförbrukning tack vare 
bläckstråleteknik
Enkel anslutning
Wi-Fi, USB och Ethernet



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

EcoTank ET-MX1XX Series Black Bottle XL C13T03M140 6.000 pages

Maintenance Box C13T04D100

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CG92402

Streckkod 8715946655147

EcoTank ET-M3170

LEVERANSOMFATTNING

Skrivare
X2 ink bottles
Garantidokument

BLÄCKKAPACITETSDATA

T03M1

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

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


