
EcoTank ET-2814
FAKTAARK

Gled deg over mobil utskrift og en svært lav kostnad per side med 
denne flerfunksjons blekkskriveren, som er perfekt for moderne, travle 
husholdninger

Spar opptil 90 % på utskriftskostnadene1 med Epsons EcoTank-skrivere uten 
blekkpatroner. De integrerte blekktankene, som leveres med blekkflasker med høy 
kapasitet, er enkle å fylle takket være de spesialutviklede blekkflaskene. Den har ingen 
blekkpatroner å bytte og fleksible tilkoblingsfunksjoner, så den er den perfekte 
skriveren for alle som ønsker utskrifter av høy kvalitet til en utrolig lav kostnad per side.

Si farvel til blekkpatroner
EcoTank gir problemfri utskrift hjemme – blekktankene med svært høy kapasitet sørger 
for påfylling uten søl, og nøkkellåsflaskene er utformet slik at bare riktig farge kan 
settes inn. Nivåvisningen foran gjør det enkelt å se når tanken må fylles på.

Spar kontinuerlig
Denne økonomiske skriveren sparer deg for opptil 90 % av utskriftskostnadene1 og 
leveres med blekk for opptil tre år inkludert2. Ett sett med blekkflasker skriver ut opptil 
4500 sider i svart-hvitt og 7500 i farger3, tilsvarende opptil 72 blekkpatroner med blekk!1

Epson Smart Panel-app
Med denne appen kan du kontrollere skriveren fra smartenheten din4. Du kan skrive ut, 
kopiere og skanne dokumenter og bilder, konfigurere, overvåke og feilsøke skriveren, 
alt fra telefonen eller nettbrettet.

Fullpakket med funksjoner
Med en 100-arks papirskuff bak, fotoutskrift uten kanter (opptil 10 x 15 cm) og 
utskriftshastigheter på opptil 10 sider per minutt5 kan du enkelt utføre en rekke 
oppgaver.

Moderne fleksibilitet
Med kompakt design og Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-tilkobling kan du enkelt integrere denne 
skriveren med det eksisterende hjemmeoppsettet og skrive ut fra mobiler, nettbrett og 
bærbare datamaskiner4.

Varmefri teknologi
Med den varmefrie Micro Piezo-teknologien kan du dra nytte av redusert strømforbruk 
og mindre behov for utskifting av deler. Skrivehodet er også forhåndsinstallert, slik at 
det er problemfritt å konfigurere skriveren.

KEY FEATURES

Flerfunksjons A4-skriver
Skriv ut, kopier og skann
Svært rimelig utskrift
Spar opptil 90 % på utskriftskostnadene1

Opptil 72 patroner i ett sett med 
blekkflasker1
Skriv ut opptil 4500 sider i svart-hvitt og 
7500 sider i farger uten å bytte blekk3

Problemfritt blekktanksystem
Gled deg over påfylling uten søl med 
nøkkellåsflasker og forovervendte tanker
Epson Smart Panel-app
Konfigurer, overvåk, skriv ut, skann og mer – 
alt fra smartenheten din4



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK
Utskriftsmetode Epson Micro Piezo™-skrivehode
Blekkteknologi Fargestoffblekk
Utskriftsoppløsning 5.760 x 1.440 DPI
Ventilkonfigurasjoner 180 Ventiler sortVentiler sort, 59 Dyser per farge
Ytelse? Kategori Losse plek
Multifunksjon Utskrift, Scan, Kopi

UTSKRIFT
Number of colours 4 colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 
24734

10 Sider/min Ensfarget:, 5 Sider/min Colour, 69 Sekunder per 10 x 15 cm fotografi

Maksimal utskriftshastighet 33 Sider/min Ensfarget: (vanlig papir), 15 Sider/min Colour (vanlig papir), 27 Sekunder per 10 x 15 
cm fotografi (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Farger Svart [Dye], Cyan [Dye], Gul [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Tid til første side Ensfarget 10 Sekunder, Colour 16 Sekunder
For detaljert informasjon om utskriftshastigheter, besøk http://www.epson.eu/testing. 

SKANN
Skanningsoppløsning 1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)
Skannertype Contact image sensor (CIS)
Ensidig skannehastighet (A4 
svart)

11 sec. with flatbed scan

PAPIR / MEDIE HÅNDTERING
Antall papirskuffer 1
Papirformater A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (konvolutt), DL (omslag), 

No. 10 (omslag), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm
Duplex Manuell
Paper Tray Capacity 100 Ark Standard
Medieredigering Utskrift uten kanter (opptil 10 x 15 cm)

GENERELT
Energiforbruk 12 Watt (frittstående utskrift, ISO/IEC 24712-mønster), 0,7 Watt (hvilemodus), 4,5 Watt Ready, 0,2 

Watt (slå av), TEC 0,15 kWh/week
Mål 375 x 347 x 179 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt 3,9 kg
Kompatible driftssystemer Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 

(32-/64-biters), 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-sikkerhet WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-
SAE(AES)

Mobile og nettskybaserte 
utskriftstjenester

Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)

Colour Black

ANNET
Garanti 12 Måneder Bære med, 30.000 Sider

Mulighet for garantiutvidelse

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CJ67416

Strekkode 8715946699134

Opprinnelsesland Filippinene

EcoTank ET-2814

LEVERINGSOMFANG

4 x 65 ml separate blekkbeholdere 
(Bk,C,Y,M)
Hovedmaskin
Strømkabel
Montasjeanvisning
Garantidokument

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104

104

104

104

104

INK BOTTLE YIELD DATA

Inkludert 3.600 sider* 6.500 sider*

Utskiftbart 4.500 sider* 7.500 sider*

* Omtrentlig sidekapasitet basert på ISO/IEC 24711/24712 
eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapasiteten vil 
variere avhengig av bildene som skrives ut og 
bruksforholdene. Besøk www.epson.eu/pageyield for å få mer 
informasjon.

1.  Gjennomsnittlig kostnadsbesparelse per side og
gjennomsnittlig antall blekkpatroner som kreves for å skrive
ut samme antall sider som EcoTank-blekkflaskene 102 og 104.
Sammenligning mellom gjennomsnittskapasitet (A4-utskrifter av
ISO/IEC 24711) for EcoTank-flaskene 102 og 104 og
originalrekvisita som brukes i de 50 bestselgende
blekkpatronskriverne (i henhold til GfK-paneldata for salg av
blekkskrivere og blekkpatroner på salgssteder i markedene
Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania og Italia fra
april 2019 til mars 2020).
2.  Basert på et utskriftsvolum på 100 sider per måned og med
den laveste kapasiteten fra det første settet med blekk.
3.  Oppgitt ytelse er beregnet basert på Epsons originale
metode for utskriftsimulering av testmønstre som er beskrevet
i ISO/IEC 24712 eller 29103. Oppgitt ytelse er IKKE basert på
ISO/IEC 24711 eller 29102. Oppgitt ytelse kan variere avhengig
av hva du skriver ut, papirtypen du bruker, hvor ofte du
skriver ut, og miljømessige forhold som for eksempel
temperatur. Under installeringen av skriveren brukes en viss
blekkmengde til å fylle dysene på skrivehodet, og derfor vil
kapasiteten til det medfølgende settet være lavere.
4.  Epson Smart Panel og Epson Creative Print krever trådløs
forbindelse og Epsons utskriftsapper. Epson Email Print,
Epson Scan-to-Cloud og Epson Remote Print Driver krever
tilkobling til Internett. Du finner mer informasjon om språk
som støttes, og enheter på www.epson.no/connect
5.  Fastsatt i samsvar med ISO/IEC 24734 og viser
gjennomsnittet for ESAT fra testen av standard ensidig
utskrift i kontorkategorien.  Du finner mer informasjon på
Epsons nettsted

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

Epson Norge 
Salgskontor: 67 11 37 70 
Support/Service: 815 35 180 
Forhåndssalg: 815 35 210 
www.epson.no

Fjordveien 3 
1363 Høvik


