
Hoofdeigenschappen Functies &Design

 Printertype : Multifunctioneel apparaat•

 Afdruktechnologie : Inktjet printer•

Levering Hoofdeenheid•

Stroomkabel•

Installatie-instructies•

Garantiedocument•
!! Levering in neutrale kartonnen doos !!

EPSON EcoTank ET-2710 3-in-1 inkjetprinter | WiFi en apps |

printen, scannen en kopiëren | navulsysteem voor inkt van de

volgende generatie
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Product disclaimer 1. het gemiddelde aantal benodigde inktpatronen of het aantal

bespaarde pagina's dat wordt vermeld, geldt voor de inktflessen

van de EcoTank-printer en omvat niet de prijs van de hardware.

Vergelijking gemaakt met de gemiddelde kosten van de

EcoTank A4-reeks ten opzichte van de gemiddelde kosten van

de tien best verkochte modellen in West-Europa in de periode

januari tot december 2017, zoals geregistreerd door GfK.

Afdrukkosten berekend op basis van het aandeel standaard- en

XL-cartridges op de West-Europese markt, zoals geregistreerd

door GfK voor dezelfde referentieperiode, met gebruikmaking

van gemiddelde detailhandelsprijzen. 1. Capaciteit van de

inktpatronen zoals vermeld op de website van de fabrikant. 2.

Capaciteit van de inktpatronen zoals vermeld op de website van

de fabrikant. 2. de aangegeven rendementen werden berekend

op basis van een originele Epson-procedure aan de hand van

een afdruksimulatie voor testmonsters volgens ISO/IEC 24712

met de navulflessen. De aangegeven rendementen werden

NIET berekend aan de hand van ISO/IEC 24711 en zullen

variëren naar gelang van de afgedrukte documenten, de

gebruikte papiersoort, de gebruiksfrequentie en de

omgevingsomstandigheden (temperatuur, enz.). Wanneer de

printer voor het eerst wordt ingesteld, wordt een bepaalde

hoeveelheid inkt gebruikt om het systeem te vullen. 3.

Draadloze internetverbinding vereist. Ga voor meer informatie

en een lijst van ondersteunde talen en apparaten naar

www.epson.de/connect, www.epson.at/connect of

www.epson.ch/connect.

Eigenschappen Prestaties

 Type printuitvoer : Kleur•

 Z/W afdruksnelheid (p/m) : 33•

Standaardinformatie Breedte: 375 mm•

Hoogte: 179 mm•

Diepte: 347 mm•

Gewicht: 3,9 kg•

Garantie: 24 Maanden•
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