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DATASHEETS

Met deze EcoTank met Wi-Fi kunt u de printkosten verlagen. Hij is 
snel, wordt geleverd met heel veel inkt en kan dubbelzijdig printen.

Profiteer van de voordelen van mobiel printen en van grote besparingen met deze 
duurzame EcoTank met navulbare inkttank. Met deze voordelige oplossing print u tot 
11.000 pagina's met de meegeleverde zwarte inkt1. Hij is snel en energiezuinig omdat er 
geen opwarmtijd is. Gebruik uw tijd en middelen efficiënter met Wi-Fi, dubbelzijdig printen, 
papierlade voor 250 vel en PrecisionCore-printkop.

Verlaag uw printkosten
De zuinige EcoTank is fundamenteel anders dan laserprinters. Het apparaat beschikt over 
een grote navulbare inkttank die u vult met inkt uit de meegeleverde inktflessen in plaats 
van toner. Er is meteen voldoende inkt om duizenden pagina's te printen en u bespaart 
kosten en tijd omdat de toner niet voortdurend vervangen hoeft te worden. 
Voordelige vervangende verbruiksmiddelen
Hoewel de inkt maar zelden hoeft te worden bijgevuld, kunt u met de navulflessen ruim 
90% besparen op de kosten per pagina2. 
Betrouwbaar
Voor uw gemoedsrust wordt elke EcoTank zwartwitprinter geleverd met een garantie van 
een jaar of 100.000 pagina's.
Bespaar tijd
Verspil geen tijd aan het vervangen van verbruiksartikelen – enkel het inkttanksysteem 
vullen en verder hebt u er geen omkijken naar. U kunt snel printen zonder opwarmtijd en 
met printsnelheden van 20 ppm3.
Bespaar energie
Verminder het energieverbruik en verlaag de overheadkosten met een EcoTank 
zwartwitprinter. U kunt tot 95%4 besparen op het stroomverbruik vergeleken met 
zwartwitlaserprinters.
Efficiënte zakelijke functies
Ervaar de PrecisionCore-printkop die bekend staat om zijn snelheid, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en efficiëntie. U hoeft minder vaak papier bij te vullen met de papierlade 
voor 250 vel en kunt papier besparen met automatisch dubbelzijdig printen. 
Aansluitmogelijkheden
Gebruik Scan-To-Cloud en print vanaf elke locatie op kantoor met Wi-Fi-connectiviteit en 
de gratis mobiele printapps5 van Epson. Dit model heeft een Ethernet-aansluiting voor 
een snelle en hoogwaardige verbinding.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Verlaag uw printkosten
Zuinige inkttankprinter inclusief heel veel inkt
Betrouwbaar en duurzaam
Garantie van een jaar of 100.000 pagina's
Verminder het energieverbruik
Bespaar tot 95% op het stroomverbruik4

Tijdbesparend
Wi-Fi, dubbelzijdig printen, papierlade voor 
250 vel, mobiel printen
Snel printen met zakelijke kwaliteit
Printsnelheden van 20 ppm2, geen 
opwarmtijd, PrecisionCore-printkop



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode PrecisionCore™-printkop

Minimaal druppelformaat 2,8 pl

Inkttechnologie Pigmentinkt

Printresolutie 1.200 x 2.400 dpi

Sproeikopconfiguratie 400 jets zwart

Categorie Home Office, Werkgroep, Middelste werkgroep

Multifunctionaliteit Afdruk

AFDRUK

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 20 Pagina's/min Monochroom

Maximale afdruksnelheid 39 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)

Kleuren Zwart

Snelheid duplex afdrukken 

ISO/IEC 24734

9 A4-pagina's/min. Monochroom

Tijd tot eerste pagina Monochroom 6 seconden

Ga naar http://www.epson.eu/testing voor meer informatie over afdruksnelheden. 

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades 1

Papierformaten A4, Legal, A5, A6, B5, B6, No. 10 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop), Letter-formaat

Duplex Ja (A4, gewoon papier)

Capaciteit papiervak 250 Losse vellen Standaard

Bewerking media Automatisch dubbelzijdig (A4, gewoon papier), Invoerlade voor speciale media aan achterzijde

ALGEMEEN

Energieverbruik 0,7 Watt (slaapmodus), 13 Watt (afdrukken), 3,3 Watt Gereed, 0,2 Watt (uitschakelen)

Afmetingen 375 x 347 x 151 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 4,3 kg

Geluidsniveau 6,9 B (A) met Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus - 56 dB (A) met Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows 

Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows 

XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2

WLAN-veiligheid WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobiel afdrukken en 

afdrukken naar 'cloud'

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print

Colour White

OVERIGE FUNCTIES

Geheugenkaarten n.v.t.

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in, 100.000 Pagina's

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CH44401

Streepjescode 8715946663548

Land van herkomst Filippijnen

EcoTank ET-M1170

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

X2 ink bottles
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Warranty card

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

INK BOTTLE YIELD DATA

Meegeleverd 11.000 pagina's*

Vervanging

* 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.

1.  Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epson's originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC 19752. Genoemde rendementen
zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC 24711. Genoemde rendementen
kunnen variëren afhankelijk van de afbeeldingen die u
afdrukt, de papiersoort die u gebruikt, de frequentie van
uw afdrukken en omgevingscondities zoals de temperatuur. 
Tijdens de eerste installatie van de printer wordt er een
bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt om de spuitkoppen van
de printkop te vullen. Hierdoor is het rendement van de
oorspronkelijk meegeleverde inktset mogelijk iets lager.
2.  Uitgaande van de adviesprijs van de navulflessen voor
de EcoTank zwartwitprinter en vergelijking van de
printkosten van tonercartridges met het hoogste
beschikbare rendement, gedeeld door de gemiddelde
verkoopprijs in de West-Europese markt zoals vermeld in
de IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1 voor de
12 maanden tot juni 2018 (inclusief 21% btw). De
gehanteerde rendementsgegevens van tonercartridges zijn
zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten.
3.  Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734.
Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category
Test voor standaard enkelzijdig.  Ga voor meer informatie
naar www.epson.eu/testing
4.  Vergelijking van het stroomverbruik gedurende het
printen van de Epson ET-M1120-, ET-M2170- en ET-M3170
modellen afgezet tegen het gemiddelde verbruik van 75%
van de meest verkochte zwartwitlaserprinters voor A4 (in
de klasse tot 20 ppm), zoals vermeld in de IDC Worldwide
Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, volgens de
gegevens van het 3e kwartaal 2018 voor de 12 maanden tot
september 2018. Gegevens over het stroomverbruik zijn
zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten.
5.  Een draadloze verbinding met internet is vereist. Ga
voor meer informatie, ondersteunde talen en apparaten
naar www.epson.nl/connect of www.epson.be/connect

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