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Oplev mobil udskrivning og en ultralav pris pr. side med denne 
multifunktionsinkjet uden blækpatroner med LCD-skærm - perfekt til 
moderne, travle hjem

Spar op til 90 % på udskrivningsomkostninger1 med Epsons EcoTank-printere uden 
blækpatroner. Leveres med højtydende blækflasker, der gør de integrerede 
blækbeholdere nemme at fylde takket være de specialdesignede blækflasker. Uden 
blækpatroner, der skal udskiftes, med fleksible tilslutningsfunktioner og en LCD er denne 
printer den perfekte printer til enhver, der ønsker udskrifter i høj kvalitet til en utrolig lav 
pris pr. side.

Sig farvel til blækpatroner
EcoTank giver problemfri udskrivning til udskrivning i hjemmet. Blækbeholderne med 
ultrahøj kapacitet giver mulighed for genopfyldninger uden spild, og nøglelåsflaskerne er 
designet, så kun de korrekte farver kan sættes i.
Bliv ved med at spare
Med denne økonomiske printer sparer du op til 90 % på udskrivningsomkostninger1, og 
den leveres med blæk til op til 3 års forbrug inkluderet i kassen2. Et sæt blækflasker kan 
udskrive op til 4.500 sider i sort-hvid og 7.500 i farve3, hvilket svarer til op til 72 
blækpatroner!1
Epson Smart Panel-app
Denne app giver dig mulighed for at betjene din printer fra din smartenhed4. Du kan 
udskrive, kopiere og scanne dokumenter og fotos, opsætte, overvåge og fejlfinde din 
printer og lade din kreativitet udfolde sig med en række kunstneriske skabeloner.
Med mange funktioner
Med en LCD-farveskærm på 3,7 cm, en papirbakke på bagsiden til 100 ark, 
fotoudskrivning til kant (op til 10 x 15 cm) og udskrivningshastigheder på op til 10 sider pr. 
minut5 kan du nemt og hurtigt komme igennem en række opgaver.
Moderne fleksibilitet
Med et kompakt design og fuld Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-tilslutning kan du nemt integrere 
denne printer i din eksisterende opsætning derhjemme eller på kontoret og udskrive fra 
mobiler, tablets og bærbare computere4.
Varmefri teknologi
Med varmefri Micro Piezo-teknologi kan du glæde dig over reduceret strømforbrug og 
mindre behov for udskiftningsdele. Printhovedet leveres også med præinstalleret, så 
opsætning af din printer er nem.

NØGLEFUNKTIONER

A4-multifunktionsprinter med skærm
Udskriv, kopiér og scan
Udskrivning til ultralav pris
Spar op til 90 % på udskrivningsomkostninger
1

Op til 72 blækpatroner i et sæt blæk1

Udskriv op til 4.500 sider i sort-hvid og 7.500 
sider i farver3

Problemfrit blækbeholdersystem
Få genopfyldninger uden spild med 
nøglelåsflasker og beholdere, der vender 
fremad
Epson Smart Panel-app
Opsæt, overvåg, udskriv, scan med mere - alt 
sammen fra din smartenhed4



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

Blækteknologi Dye Ink

Udskriftsopløsning 5.760 x 1.440 DPI

Dysekonfiguration 180 Dyser sort, 59 Dyser pr. farve

Multifunktion Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Number of colours 4 colour

Udskriftshastighed ISO/IEC 

24734

10 Sider/min Monokrom, 5 Sider/min Colour

Maksimal 

udskrivningshastighed

33 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 15 Sider/min Colour (almindeligt papir)

Farver Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]

Colours Capacity Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]

Tid til første side Monokrom 10 Sekunder, Colour 16 Sekunder

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

SCANNE

Scanningsopløsning 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

Scannertype Contact image sensor (CIS)

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer 1

Papirformater 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 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut)

Dobbeltsidet Manuel

Papirskuffekapacitet 100 Ark Standard

Medieforarbejdning Borderless print (up to 10 x 15cm)

GENERELT

Energiforbrug 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,5 Watt Ready, 

0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week

Mål 375 x 347 x 179 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 4,1 kg

Kompatible operativsystemer 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 bit), 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-sikkerhed WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobile and Cloud printing 

services

Apple AirPrint

Colour White

ØVRIGE FUNKTIONER

LC-display Type: Farve, Diagonal: 3,7 cm

ANDRE

Garanti 12 Måneder Indlevering, 30.000 Sider

Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CJ66406

Stregkode 8715946684079

Oprindelsesland Filippinerne

EcoTank ET-2826

MEDFØLGER VED KØB

4 x 65 ml separate blækbeholdere (Bk,C,Y,M)
Hovedapparat
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Garantidokument

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104

104

104

104

104

INK BOTTLE YIELD DATA

Inkluderet 3.600 sider* 6.500 sider*

Udskiftning 7.500 sider* 7.500 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 
24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske 
kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og 
brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på 
www.epson.eu/pageyield
1.  Gennemsnitlig besparelse pr. side og gennemsnitligt
antal blækpatroner, der kræves for at udskrive det samme
antal sider som EcoTank "102"- og "104"-blækflaskerne.
Sammenligning mellem gennemsnitlig kapacitet (A4-udskrifter
i ISO/IEC 24711) for EcoTank "102"- og "104"-beholderne og
de originale forbrugsmaterialer, der er anvendt i de 50
mest solgte inkjetprintere (i henhold til markedsdata fra
GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges
Point of Sale panel for Tyskland, Frankrig, Storbritannien,
Spanien og Italien fra april 2019 til marts 2020).
2.  Baseret på udskriftsmængde på 100 sider pr. måned og
ved den laveste kapacitet, der fremstilles af det første
sæt blæk.
3.  De anførte kapaciteter er beregnet på grundlag af
Epsons originale metodik fra udskriftssimulering af
testmønstre, som angivet i ISO/IEC 24712 eller 29103. De
anførte kapaciteter er IKKE baseret på ISO/IEC 24711 eller
29102. De anførte kapaciteter kan variere i forhold til de
billeder, du udskriver, den anvendte papirtype, hyppigheden
af dine udskrivninger samt miljøforhold som f.eks.
temperaturen. Under den indledende printerinstallation
bruges en vis mængde blæk til opfyldning af
printhoveddyserne. Det er grunden til, at ydeevnen for det
første, medfølgende sæt vil være lavere.
4.  Epson Smart Panel og Epson Creative Print kræver
trådløs forbindelse og Epsons udskrivningsapps. Epson
Email Print, Epson Scan-to-Cloud og Epson Remote Print
Driver kræver en internetforbindelse. Du kan finde flere
oplysninger om understøttede sprog og enheder på
www.epson.dk/connect
5.  Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser
gennemsnittet for ESAT i kontorkategoritesten for simplex
standardtilstand.  Hvis du vil have flere oplysninger, kan
du besøge Epsons websted

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 32 72 92 10 
Salgshotline: 32 72 92 10 
www.epson.dk

Epson Danmark 
Vibeholms Alle 15 (gavlen) 
2605 Brøndby 
Danmark


