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Tato tiskárna s inkoustovým tankovým systémem nabízí vysokou 
spolehlivost firemního tisku při nízkých nákladech a Wi-Fi připojení a 
zároveň není náročná na údržbu.

Černobílá tiskárna EcoTank s podporou Wi-Fi připojení je určená pro firmy, vyznačuje 
se extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví a uživatelsky příjemným, 
stylovým kompaktním provedením. Inkoust, který je součástí dodávky, umožní tisk až 
ohromujících 5 000 stran. Díky lahvičkám doplníte inkoust snadno a bez nepořádku. 
Připojení Wi-Fi a USB a rychlý výstup první stránky přispívají k udržení vysoké 
produktivity.

Úspora peněz
Vysoká výtěžnost spolu s nízkou spotřebou energie nabízí nízké celkové náklady na 
vlastnictví i nízké náklady na stranu.

Úspora času
Vysoká výtěžnost navíc přispívá k vyšší produktivitě. Jedná se o spolehlivé zařízení pro 
tisk bez inkoustových kazet s vylepšeným způsobem doplňování inkoustu z lahviček, 
který snižuje nutnost údržby na minimum. Díky umístění nádržek na inkoust v přední 
části tiskárny je nový design skutečně kompaktní a umožňuje snadný přístup při 
doplňování inkoustu, o jehož stávající hladině má nyní uživatel stále přehled. Díky 
rychlému výstupu první stránky z režimu spánku a rychlosti tisku 15 str./min nebudete 
muset dlouho čekat, než se úloha dokončí. 

Úspora energie
Inkoustová technologie pomáhá udržovat nízkou spotřebu energie, jelikož na rozdíl od 
laseru nevyžaduje zahřívání, a nižší energetická spotřeba samozřejmě znamená nižší 
náklady na energie.

Funkce pro firmy
Díky připojení Wi-Fi a USB a kompaktním rozměrům ji lze snadno položit na pracovní 
stůl a připojit k počítači či notebooku uživatele.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nízké celkové náklady na vlastnictví
Udržte si extrémně nízké náklady na tisk
Vysoká výtěžnost inkoustu
S inkoustem, který najdete v balení, 
vytisknete až 5 000 stránek
Úspora času
Rychlý výstup první strany
Nízká spotřeba energie
Inkoustová technologie tisku bez zahřívání
Snadné připojení
Wi-Fi a USB



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

EcoTank MX1XX Series Black Bottle XL C13T03P14A 6.000 str.
EcoTank MX1XX Series Black Bottle L C13T01L14A 2.000 str.

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CG96403

Čárový kód 8715946655444

Velikost palety 5 ks

EcoTank M1120

OBSAH DODÁVKY

Záruční dokument
Návod k instalaci
Příručka na CD

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

T01L1 T03P1

2.000 str.* 6.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 
nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v 
závislosti na vytištěných obrazových materiálech a 
podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách 
www.epson.eu/pageyield

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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