
EcoTank M3180
KARTA PRODUKTU

Drukuj, skanuj, kopiuj i korzystaj z faksu dzięki urządzeniu EcoTank z 
trzyletnią gwarancją, funkcją Wi-Fi, złączami USB i Ethernet oraz 
zapasem tuszu pozwalającym wydrukować aż do 11 000 stron.

Ta stylowa, kompaktowa drukarka monochromatyczna EcoTank jest łatwa w obsłudze i 
zapewnia bardzo niski całkowity koszt eksploatacji. Zapas atramentu w zestawie 
wystarczy na wydrukowanie 11 000 stron, a dzięki wygodnej butelce jego uzupełnianie 
jest łatwe i nie powoduje bałaganu. Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet, PCL w 
standardzie oraz krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący 6 sekund 
wpływają na wysoki poziom wydajności drukarki.

Oszczędność pieniędzy
Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego 
firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt 
wydruku w przeliczeniu na stronę.

Oszczędność czasu
To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje 
udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze 
butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki 
umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, 
zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. 
Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i 
szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na 
wydruki. 

Oszczędność energii
Technologia druku atramentowego – w odróżnieniu od druku laserowego – nie 
wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki 
za prąd.

Funkcje biznesowe
Dzięki funkcji Wi-Fi, złączom USB i Ethernet oraz niewielkim rozmiarom drukarki łatwo 
jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

KLUCZOWE CECHY

Niskie zużycie energii i całkowity koszt 
eksploatacji
Wyjątkowo niskie koszty drukowania
Wysoka wydajność atramentu
Zapas atramentu w zestawie wystarcza na 
wydrukowanie 11 000 stron.
Oszczędność czasu
Drukarka, skaner, kopiarka i faks
Stworzona dla firm
Drukowanie dwustronne i PCL w standardzie
Proste podłączanie
Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

EcoTank MX1XX Series Black Bottle XL C13T03P14A 6.000 pages
EcoTank MX1XX Series Black Bottle L C13T01L14A 2.000 pages
Maintenance Box C13T04D100

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CG93403

Kod kreskowy 8715946655239

EcoTank M3180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Drukarka
X2 ink bottles
Karta gwarancyjna

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

T01L1 T03P1

Liczba stron: 
2.000*

Liczba stron: 
6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


