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Tämä kolmitoiminen mustesuihkutulostin tarjoaa erittäin edullisen 
tulostusratkaisun. Wi-Fi Direct, LCD-näyttö ja SD-korttipaikka tekevät 
siitä myös helppokäyttöisen. 

Tarvitsetko erittäin edullisen ja vaivattoman tulostimen? Epsonin patruunaton EcoTank, 
jossa on tulostus-, kopiointi- ja skannaustoiminnot, on erinomainen valinta kiireisiin 
koteihin. Tämä kolmitoiminen mustesuihkutulostin pystyy säästämään toimitukseen 
sisältyvällä musteella keskimäärin 90 % mustekustannuksista1. Se on myös luotettava 
ja siisti, ja sen takuu antaa täydellisen mielenrauhan. 

Unohda mustepatruunat
Musteen loppuminen voi olla turhauttavaa. Vaikka mustetta olisi varastossa, patruunan 
vaihtaminen vie joka tapauksessa aikaa. Jos kotisi on kiireinen ja olet tulostimesi 
varassa, ongelmaan on helppo ratkaisu. Epsonin EcoTankissa on erittäin riittoisa 
mustesäiliöjärjestelmä, joka poistaa täysin mustepatruunoiden tarpeen.

Erittäin edullinen
Tiesitkö, että Epsonin EcoTank pystyy säästämään keskimäärin 90 % 
mustekustannuksista1? Sen mukana toimitetaan riittoisat mustepullot, joilla voi tulostaa 
vaikuttavat 4 500 sivua mustavalkoisena ja 7 500 sivua värillisenä2. Siksi sivukohtaiset 
kustannukset ovat äärimmäisen edulliset.

Helppokäyttöinen
Tulostuksen tulisi olla yksinkertaista ja vaivatonta. Siksi mustesäiliöjärjestelmämme on 
erikoisvalmisteinen ja sen asennus vaatii vain kolme helppoa vaihetta. Siinä on myös 
LCD-näyttö ja SD-korttipaikka, joten sitä on vaivatonta hallita ilman tietokonetta. 

Mobiilitulostus
Wi-Fi Directin avulla on helppoa muodostaa yhteys eri laitteisiin ja lähettää asiakirjoja 
tulostettaviksi älypuhelimista ja tablet-tietokoneista maksuttomalla Epson iPrint4 -
sovelluksella. Epson Email Printin avulla voit myös lähettää tiedostoja sähköpostitse 
mistä päin maailmaa tahansa4.

Mielenrauhaa
EcoTank on suunniteltu tarjoamaan pitkäaikainen tulostusratkaisu. Se tuottaa 
yhdenmukaisia ja luotettavia tuloksia kehittyneen Micro Piezo -tulostuspäämme ja 
aitojen Epson-musteiden ansiosta. Laitteella on 12 kuukauden takuu. 

KEY FEATURES

Mustetta tuhansien sivujen tulostukseen1
Tulosta jopa 4 500 sivua mustavalkoisena ja 
7 500 sivua värillisenä2

Erittäin edullinen tulostus
Säästä keskimäärin 90 % 
mustekustannuksista1

Ei mustepatruunoita
Helposti täytettävä säiliöjärjestelmä
Wi-Fi Direct ja sovellukset
Tulosta mobiililaitteista
Kolmitoimitulostin
Tulostus, kopiointi ja skannaus
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EcoTank ET-2650

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Ohjelmisto (CD)
Kokoonpano-ohje
Virtakaapeli
Päälaite
Takuuasiakirja
4 x 70 ml:n yksittäiset mustepullot (Bk,C,Y,M)

MUSTEPATRUUNOIDEN 
YHTEENSOPIVUUS

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Sisältyy 
toimitukseen

4.000 
sivua*

6.500 
sivua*

Vaihto 4.500 
sivua*

7.500 
sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 
24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. 
Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja 
käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa 
www.epson.eu/pageyield

1.  Keskimääräinen mustepatruunoiden määrä/säästö, kun
tulostetaan sama määrä sivuja EcoTank-sarjan laitteiden
mukana toimitettavilla mustepulloilla; ei sisällä
laitteiston hintaa. Vertailussa verrattiin A4 EcoTank 
valikoiman keskiarvoa Länsi-Euroopan 10 myydyimmän mallin
keskiarvoon tammikuusta 2017 joulukuuhun 2017 GfK:n
seuraamana. Tulostuskustannukset on laskettu GfK:n samalla
viitejaksolla Länsi-Euroopan markkinoilla seuraamien vakio-
ja XL-patruunoiden osuuksien mukaan käyttäen keskimääräisiä
myyntihintoja. Mustepatruunoiden riittoisuus on ilmoitettu
valmistajien sivustoissa.
2.  Ilmoitetut kapasiteetit ekstrapoloidaan Epsonin
alkuperäisen metodologian perusteella ISO/IEC 24712 
standardin sisältämien testikuvioiden tulostussimulaatiosta
vaihtomustesarjoilla. Ilmoitetut kapasiteetit EIVÄT perustu
ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut kapasiteetit saattavat
vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin,
tulostusten toistumistiheyden sekä käyttöympäristön
olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan.  Tulostimen
ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien
täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten
toimitukseen sisältyvän mustesarjan riittoisuus voi olla
ilmoitettua pienempi.
3.  Epson iPrint vaatii langattoman yhteyden ja Epson
tulostussovelluksen. Epson Email Print ja Remote Print Driver
vaativat Internet-yhteyden. Lisätietoja sekä luettelo tuetuista
kielistä ja laitteista on osoitteessa www.epson.fi/connect.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


