
Hoofdeigenschappen Functies &Design

 Printertype : Multifunctioneel apparaat•

Levering
Hauptgerät &Stromkabel•

1 Tintenset (1 ×127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) +•

zusätzliche Schwarz•

Aufstellanleitung•

Garantiedokument•

EPSON EcoTank ET-5150 multifunctionele printer | afdrukken

van professionele kwaliteit | ultrasnelle afdruksnelheden | zeer

lage kosten en eenvoudige navulling
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Product disclaimer 1. Meetmethode van de reactietijd tot de eerste afdruk:

ISO/IEC17629 test in de categorie "Kantoor", papierformaat.

DIN A4. Een reeks van Microsoft Word, Microsoft Excel en

PDF-bestanden (4 pagina's elk) worden doorlopend afgedrukt.

gedrukt. De meting is gebaseerd op het gemiddelde tijd voor de

eerste van de vier eenzijdige afdrukken. De meting begint

wanneer de printknop wordt ingedrukt en eindigt wanneer de

eindigt wanneer de eerste pagina van de set uit de printer komt.

uit de printer. 2. het aangegeven rendement werd berekend aan

de hand van een origineel Epson origineel proces gebaseerd

op een afdruk gebaseerd op een afdruksimulatie voor ISO/IEC

24712-testmonsters met met de navulflessen. De verklaarde

Het rendement is NIET gemeten volgens ISO/IEC 24711. Het

werkelijke rendement is afhankelijk van de afgedrukte

documenten, het type afgedrukte documenten, de gebruikte

papiersoort, de gebruiksfrequentie en gebruiksfrequentie en

omgevingsfactoren zoals temperatuur. Wanneer de printer voor

het eerst wordt ingesteld wordt een bepaalde hoeveelheid inkt

gebruikt om het systeem te vullen. vul het systeem. Daarom is

de opbrengst van de eerste geleverde inktset lager kan zijn. 3.

Wi-Fi internetverbinding vereist. Als je meer informatie over

ondersteunde talen en apparaten apparaten, kunt u ons op het

web bezoeken op www.epson.de/connect,

www.epson.at/connect of www.epson.ch/connect. 4.

overeenkomstig ISO/IEC 24734, de gemiddelde ESAT waarde

wordt weergegeven in de kantoorcategorie voor enkelzijdige

voor eenzijdig afdrukken in de standaardmodus. Voor nadere

informatie is beschikbaar op www.epson.eu/testing.

Eigenschappen Prestaties

 Type printuitvoer : Kleur•

Standaardinformatie Breedte: 346 mm•

Hoogte: 347 mm•

Diepte: 375 mm•

Gewicht: 7,3 kg•

Garantie: 24 Maanden•
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