
EcoTank ET-4500
DATASHEETS

Met deze 4-in-1 inkjetprinter kunt u de inktkosten gemiddeld met 90% 
verlagen1 en hij is bijzonder geschikt voor elk thuiskantoor.

Deze EcoTank-printer is de ideale keuze voor elk thuiskantoor dat op zoek is naar de 
ultieme betaalbare printer. Geen gedoe, geen verrassingen, en een gemiddelde besparing 
van 90% op de inktkosten opleveren1. De ET-4500 is een 4-in-1 inkjet met functies voor 
afdrukken, kopiëren, scannen, faxen en automatische documentinvoer. Deze voordelige 
printer is bovendien eenvoudiger in onderhoud dan ooit.

Afdrukken zonder inktpatronen
Het top kenmerk van de ET-4500 is het nieuw ontworpen geïntegreerde inkttanksysteem 
met extra hoge capaciteit, waardoor de behoefte aan inktpatronen volledig overbodig is 
geworden. Vergeleken met andere inkjetprinters betekent dit minder gedoe en meer 
afdrukken voordat navullen van inkt nodig is.

Gebruiksvriendelijk
Naast het feit dat inktpatronen overbodig zijn geworden, wordt de ET-4500 geleverd met 
vier flessen van 70 ml met originele Epson-kleureninkt, waardoor het navullen van de 
inkttanks een eenvoudige, schone en snelle klus is geworden.

Uitzonderlijk lage kosten
Bespaar gemiddeld 90% op de inktkosten1 met de ET-4500. De printer biedt 
buitengewoon lage kosten per pagina en is goed voor maximaal 4500 pagina's in zwart-
wit en 7500 pagina's in kleur2 voor slechts een fractie van een eurocent per pagina3.

Wi-Fi en Ethernet-connectiviteit
De ET-4500 wordt geleverd met Wi-Fi en Wi-Fi Direct en kan daarom profiteren van alle 
Epson Connect-functies4. Druk snel en eenvoudig af via Wi-Fi vanaf een smartphone met 
de gratis Epson iPrint-app; druk af van een externe locatie of stuur een afdruktaak naar de 
ET-4500 via e-mail.

Snelle, hoogwaardige resultaten
De ET-4500 wordt geleverd met de Micro Piezo-printkoptechnologie van Epson waardoor 
hoogwaardige afdrukken zijn gegarandeerd. Afdrukken in zwart-wit worden geleverd met 
een snelheid van 9,2 pagina's per minuut en in kleur met een snelheid van 4,5 pagina's 
per minuut5. De automatische documentinvoer (ADF) van 30 pagina's verhoogt de 
productiviteit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Bespaar gemiddeld 90% op de inktkosten1

Wordt geleverd met het equivalent van 88 
inktpatronen aan inkt1

Uitzonderlijk lage afdrukkosten
Druk tot 4500 pagina's in zwart-wit en 7500 
pagina's in kleur af2

Geen inktpatronen
Eenvoudig navulbaar inkttanksysteem
Wi-Fi en apps
Afdrukken vanaf mobiele apparaten
4-in-1
Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CE90402

Streepjescode 8715946552439

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 2 stuks

EcoTank ET-4500

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Software (CD)
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Garantiebewijs
4 x 70 ml afzonderlijke inktreservoirs (Bk, C, 
Y, M)
Plaatsingshandleiding

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Meegeleverd 4.000 
pagina's*

6.500 
pagina's*

Vervanging 4.500 
pagina's*

7.500 
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.  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).
2.  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
3.  Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epson´s originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC 24712 met vervangende
inktsets. Genoemde rendementen zijn NIET gebaseerd op
ISO/IEC 24711. Deze 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.
4.  Kosten per pagina berekend aan de hand van de
adviesprijs voor inktflessen, gedeeld door het vermelde
inktrendement
5.  Voor Epson iPrint is een draadloze verbinding en de
Epson-printapp vereist. Voor Email Print, Epson Remote
Print Driver en Epson Scan-to-Cloud is een
internetverbinding nodig. Ga voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten naar www.epson.nl/connect
of www.epson.be/connect
6.  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
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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.
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