
EcoTank M1100
DATASHEET / BROCHURE

Бизнес печат на ниска цена, висока надеждност, и минимална 
намеса от страна на потребителя правят този принтер със система 
с резервоар за мастило идеален за печат в домашен офис.

С изключително ниска обща цена на притежание и гаранция от три години, този 
черно-бял EcoTank бизнес принтер предлага стилен и компактен дизайн. 
Разпечатайте до невероятните 5 страници с включеното количество мастило, а 
бутилката позволява лесно и безпроблемно презареждане. Той има възможности 
за свързване с USB и висока скорост на отпечатване на първа страница, които 
поддържат продуктивността му висока.

Пестите пари
Високата производителност на мастилото и ниският разход на енергия на този 
мастиленоструен принтер осигуряват ниска обща цена на притежание и 
конкурентна цена за страница.

Пестите време
Освен това високият добив от мастилото му предоставя висока 
производителност. Този надежден принтер без касети с мастило работи с 
авангардна система за зареждане и лесни за използване бутилки с мастило, 
което свежда намесата до минимум. Тъй като резервоарът за мастило се намира 
в предната част на принтера, новият дизайн е компактен и предлага лесен достъп 
за допълване и ясен изглед за нивата на мастило. Високата скорост на 
отпечатване на първа страница от режим на покой и скорост на печат от 15 
стр./мин означава, че няма да чакате за заданията си. 

Пестите енергия
Мастиленоструйната технология поддържа нивата на разход на енергия ниски и 
за разлика от лазерната не изисква топлина и, разбира се, по-ниският разход а 
енергия означава по-малки сметки за ток.

Бизнес функции
Възможността за USB свързване и компактният размер правят поставянето върху 
работен плот и свързването с потребителски компютър или лаптоп лесно.

KEY FEATURES

Ниска обща цена на притежание
Поддържайте разходите си за печат 
изключително ниски
Висока производителност на мастилото
Можете да отпечатате до 5 000 страници 
с включеното мастило
Пестите време
Висока скорост на отпечатване на първа 
страница
Нисък разход на електроенергия
Мастиленоструйният печат не изисква 
топлина
Лесно презареждане
Нови бутилки с дизайн срещу разливане



ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

EcoTank MX1XX Series Black Bottle XL C13T03P14A 6.000 pages
EcoTank MX1XX Series Black Bottle L C13T01L14A 2.000 pages

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CG95403

Щрихкод/Баркод 8715946655376

Размер на купчинките 5 Брой

EcoTank M1100

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Документ за гаранция
Инструкции за инсталиране
CD Manual

INK YIELD DATA

T01L1 T03P1

2.000 
страници*

6.000 
страници*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/ 
IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images 
printed and usage conditions. For more information visit 
http://www.epson.eu/pageyield

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


