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Deze EcoTank-printer van de volgende generatie is een snelle 4-in-1 
met een papierlade voor 250 vellen. Met deze printer kunt u de 
afdrukkosten met gemiddeld 90% verlagen1.

Verlaag uw afdrukkosten met Epson's EcoTank-printer zonder inktpatronen. Met deze 4-
in-1 inkjetprinter kunt u de afdrukkosten gemiddeld met 90% verlagen1. Druk tot 14.000 
pagina´s in zwart-wit en 11.200 pagina´s in kleur af tegen extreem lage kosten per pagina2

. Dit model is uitgerust met tal van functies, waaronder Wi-Fi, dubbelzijdig afdrukken, een 
papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde, automatische documentinvoer (ADF) voor 30 
vellen, een faxfunctie en een hoge afdruksnelheid van 15 ppm4.

Uitzonderlijk lage kosten
Dankzij het innovatieve ontwerp van de EcoTank kunt u de afdrukkosten met gemiddeld 
90% verlagen1. De meegeleverde inkttanks met extra hoge capaciteit maken het gebruik 
van inktpatronen volledig overbodig. Dit model wordt geleverd met een extra set 
inktflessen. 

Druk duizenden pagina 's af
Meer afdrukken voordat navullen van inkt nodig is. Dankzij de meegeleverde inkt, heeft de 
printer een afdrukcapaciteit van 14.000 pagina's in zwart-wit en 11.200 in kleur2.

Ontdek de EcoTank-printer van de volgende generatie
Dankzij de nieuwe plaatsing van de inkttanks aan de voorzijde, is de EcoTank compacter 
en gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren. Het verbeterde inktvulsysteem, speciaal 
ontwikkeld voor navullen zonder geknoei, voorkomt weglekken en morsen van inkt. 
Daarnaast zijn de nieuwe flessen voorzien van een mechanisme om ervoor te zorgen dat 
u alleen met de juiste kleur inkt kunt navullen.

Professionele functies
Produceer scherpe en heldere tekst dankzij de PrecisonCore-printkop en de originele 
dye- en pigmentinkten van Epson. Deze printer is ontworpen voor zakelijk gebruik, met 
een faxfunctie, een papierlade voor 250 vellen, dubbelzijdig afdrukken, een hoge 
afdruksnelheid van 15 ppm3 en een automatische documentinvoer (ADF) voor 30 vellen. 
Het apparaat wordt bovendien geleverd met een garantie van een jaar.

Afdrukken vanaf vrijwel elke locatie
Met Wi-Fi en Wi-Fi Direct kunt u documenten verzenden om af te drukken vanaf smart 
devices met behulp van de Epson iPrint-app4. Via Epson Email Print4 kunt u bestanden 
zelfs vanaf vrijwel overal ter wereld ontvangen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Uitzonderlijk lage kosten per pagina
Bespaar 90% op de inktkosten1

Voldoende inkt voor duizenden pagina's1

Druk tot 14.000 pagina's in zwart-wit en 
11.200 pagina's in kleur af2

Inktvulsysteem van de volgende generatie
Ervaar het genot van probleemloos navullen 
zonder geknoei dankzij de verbeterde 
inktflessen
Mobiel afdrukken en connectiviteit
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet en gratis mobiele 
printapps4

Ontworpen voor zakelijk gebruik
Papierlade voor 250 vellen aan de voorzijde, 
fax, automatische documentinvoer voor 30 
vellen en dubbelzijdig afdrukken



PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Aansluitingen WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

Energieverbruik 12 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 Watt (slaapmodus), 5,4 Watt Gereed, 

0,3 Watt (uitschakelen), TEC 0,2 kWh/week

Afmetingen 375 x 347 x 231 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 6,8 kg

Geluidsniveau 5,1 B (A) met Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus - 37 dB (A) met Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 

Windows XP Professional x64 Edition

TECHNIEK

Afdrukmethode PrecisionCore™-printkop

Minimaal druppelformaat 3,3 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie

Inkttechnologie Pigment black and Dye colour Inks

Printresolutie 4.800 x 1.200 dpi

AFDRUK

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 15 Pagina's/min Monochroom, 8 Pagina's/min Colour

Maximale afdruksnelheid 20 Pagina's/min Colour (gewoon papier), 33 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)

Kleuren Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

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

SCANNEN

Scanresolutie 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)

Type scanner Contact image sensor (CIS)

FAX

Snelkeuzetoetsen fax (max.) 60 namen en nummers

Paginageheugen tot 100 pagina's (ITU-T-kaart nr. 1)

Faxfuncties Faxen via de computer, Automatisch nummer herhalen, Adresboek, Later verzenden, Fax 

verzenden

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades 1

Papierformaten 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal-

formaat, No. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), B5, A6, A4, A5, Gedefinieerd door 

gebruiker

Duplex Ja (A4, gewoon papier)

Afdrukmarge 0 mm boven, 0 mm rechts, 0 mm onder, 0 mm links (Waar de marge gedefinieerd is. In andere 

gevallen 3 mm boven, links, rechts onder.)

Automatische 

documenteninvoer

30 Pagina's

Capaciteit papiervak 250 Losse vellen Standaard, 20 Fotovellen

Bewerking media Automatische documenteninvoer, Automatisch dubbelzijdig (A4, gewoon papier)

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in, 50.000 Pagina's

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG19401

Streepjescode 8715946642826

Land van herkomst Filippijnen

Palletformaat 2 stuks

EcoTank ET-4750

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Garantiebewijs
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Plaatsingshandleiding
Software (CD)
2 volledige inktsets (Bk – 127 ml, CMY – 70 
ml)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

102

102

102

102

INK BOTTLE YIELD DATA

Meegeleverd 14.000 
pagina's*

11.200 
pagina's*

Vervanging 7.500 
pagina's*

6.000 
pagina's*

* 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.  Gemiddeld aantal cartridges/gemiddelde besparing bij
afdrukken van het genoemde aantal pagina´s op basis van
de meegeleverde inktflessen met de EcoTank-serie,
exclusief hardwareprijs. Vergelijking gebaseerd op het
gemiddelde van de EcoTank A4-serie en afgezet tegen het
gemiddelde van de tien best verkochte modellen in West
Europa, in de periode januari 2017 tot december 2017
(gevolgd door Gfk). Berekening van de afdrukkosten gaat
uit van gemiddelde adviesprijzen en is gebaseerd op het
aantal verbruikte standaard- en XL-patronen voor de West
Europese markt, als gevolgd door GfK in dezelfde
referentieperiode. De gehanteerde rendementsgegevens van
inktpatronen zijn zoals aangegeven op de websites van de
fabrikanten.
2.  Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epson's originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC 24712. Genoemde rendementen
zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC24711. 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.
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.  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
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


