FICHA DE PRODUTO

EcoTank ET-M1120

Beneficie da impressão profissional de baixo custo, da elevada
fiabilidade, da conectividade Wi-Fi e da mínima intervenção do
utilizador com esta impressora com sistema de tanque de tinta.
A impressora EcoTank monocromática compatível com Wi-Fi para as empresas, com um
TCO extremamente baixo num design intuitivo, elegante e compacto. Imprima até umas
fantásticas 5000 páginas com a tinta incluída numa garrafa para reabastecimentos fáceis
e sem complicações. O Wi-Fi, a conectividade USB e a rápida velocidade de FPOT
ajudam a manter uma produtividade elevada.
Poupe dinheiro
O elevado rendimento da tinta a par do baixo consumo energético da tecnologia jato de
tinta permitem um baixo TCO e um custo por página competitivo.
Poupe tempo
Além disso, os elevados rendimentos da tinta ajudam a aumentar a produtividade. Esta
fiável impressora sem tinteiros conta com um sistema de enchimento de tinta avançado e
garrafas de tinta fáceis de utilizar, o que permite manter a intervenção ao mínimo. Graças
ao posicionamento frontal do tanque de tinta na impressora que mostra claramente os
níveis de tinta, este novo design é compacto e facilita o acesso para o reabastecimento.
Com o rápido Tempo de saída da primeira página (FPOT) em modo de espera e a
velocidade de impressão de 15 ppm, não ficará à espera dos trabalhos de impressão.
Poupe energia
A tecnologia jato de tinta ajuda a manter os níveis de energia reduzidos, sem a
necessidade de calor, ao contrário da tecnologia laser, o que permite um menor
consumo energético e ajuda a reduzir as contas da eletricidade.
Funcionalidades profissionais
A conectividade USB e Wi-Fi e o formato compacto facilitam a sua colocação numa
secretária e a ligação ao PC ou portátil de um utilizador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
TCO baixo
Mantenha os custos de impressão
extremamente reduzidos
Elevados rendimentos da tinta
Imprima até 5000 páginas com a tinta incluída
Poupe tempo
Rápido FPOT
Baixo consumo energético
A impressão jato de tinta não precisa de calor
Conectividade fácil
Wi-Fi e USB

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EcoTank ET-M1120

TÉCNICA
Método de impressão

Cabeça de impressão PrecisionCore™

Configuração dos injectores

180 Injectores preto

Tamanho de gota mínimo

3 pl

Categoria

Consumo, Home Office, Escritório

Multifunções

Impressão

MATERIAL FORNECIDO
Documento da garantia
Manual de instalação
Manual em CD

IMPRESSÃO

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

Tempo até à primeira página Monocromático 8 Segundos
Velocidade de impressão

15 páginas/min Monocromático

ISO/IEC 24734
Velocidade de impressão em 32 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²)
modo de rascunho
Resolução de impressão

1.440 x 720 dpi

Ciclo de rendimento

15.000 páginas por mês
Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da

111

impressora, incluindo velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de
papel.
Recommended Duty Cycle

250 - 1.500 páginas por mês

Cores

Preto

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing.
CONECTIVIDADE
Protocolos para impressão

6.000 páginas*

TCP/IPv4, TCP/IPv6

em rede
Ligações

USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Wi-Fi Direct

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL
Formatos de papel

Legal, A4

Peso de papel compatível

64 g/m² - 90 g/m²

Duplex

Não

Entrada de papel padrão

150 Folhas Padrão, 150 Folhas Tabuleiro papel

Capacidade da bandeja de

30 Folhas

papel
Capacidade da bandeja de

150 Folhas Padrão, 150 Folhas para fotografia

papel
Entrada de papel máxima

150

GERAL
Consumo de energia

14 W (impressão), TEC 0,2 kWh/week

Dimensões do produto

375 x 267 x 161 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

3,5 kg

Sistemas operativos

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server

compatíveis

2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista x64, Windows
XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2

Serviços de impressão móvel n/d, Epson Connect (iPrint)
e em nuvem
Alimentação de energia

220 V, 240V

OUTRAS FUNÇÕES
Emulações

ESC/P, ESC/P-R, GDI

OUTROS
Garantia

12 Meses Entrega, 100.000 páginas
Extensão da garantia opcional disponível

CONSUMÍVEIS
111 EcoTank Pigment black ink bottle

C13T03M140

6.000 páginas

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
SKU

C11CG96402

Código de barras

8715946655420

Tamanho da Euro palete

5 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Last extracted: 2019-02-27

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas
ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O
rendimento concreto varia consoante as imagens impressas
e as condições de utilização. Para mais informações, visite
www.epson.eu/pageyield

