
EcoTank M1120
FIŞĂ TEHNICĂ

Beneficiați de imprimare business la cost redus, fiabilitate ridicată, 
conectivitate Wi-Fi și intervenții minime din partea utilizatorului prin 
intermediul acestei imprimante cu sistem integrat de recipiente de 
cerneală.

Imprimantă EcoTank business monocromă, cu Wi-Fi, cu un cost total de exploatare 
extrem de redus, într-un design elegant și compact, ușor de utilizat. Imprimă până la 
extraordinarul număr de 5.000 de pagini cu cerneala inclusă în cutie, care este 
furnizată într-un recipient pentru reumpleri ușoare și lipsite de murdărie. Conectivitățile 
USB și Wi-Fi și viteza mare de printare a primei pagini (FPOT) contribuie toate la 
menținerea productivității la un nivel ridicat.

Economisiți bani
Recipientele de cerneală de mare capacitate și consumul redus de energie al 
imprimantei cu jet de cerneală asigură un cost total de exploatare scăzut și un cost pe 
pagină competitiv.

Economisiți timp
În plus, recipientele de cerneală de mare capacitate ajută la sporirea productivității. 
Această imprimantă fiabilă fără cartușe are un sistem de alimentare cu cerneală 
îmbunătățit și recipiente de cerneală ușor de utilizat, care mențin intervențiile la 
minimum. Datorită poziționării rezervorului de cerneală în partea frontală a imprimantei, 
cu o imagine clară asupra nivelurilor de cerneală, acest nou design este compact și 
oferă acces ușor pentru reumplere. Viteza rapidă de printare a primei pagini (FPOT), 
de 15 ppm din stare inactivă, elimină timpul de așteptare alocat lucrărilor de imprimare. 

Economisiți energie
Tehnologia cu jet de cerneală contribuie la menținerea nivelurilor de energie la un nivel 
redus, fără să necesite căldură, spre deosebire de imprimantele laser, iar consumul 
redus de energie ajută la reducerea facturilor de electricitate.

Caracteristici business
Conectivitățile Wi-Fi și USB și dimensiunile compacte permit amplasarea facilă a 
acestei imprimante pe un birou și conectarea la PC-ul sau laptopul utilizatorului.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Cost total de exploatare scăzut
Reduceți la minimum costurile de imprimare
Recipiente de cerneală de mare 
capacitate
Imprimați până la 5.000 de pagii cu cerneala 
inclusă în cutie
Economisiți timp
Viteză mare de printare a primei pagini 
(FPOT)
Consum de energie redus
Imprimarea cu jet de cerneală nu necesită 
căldură
Conectivitate ușoară
Wi-Fi și USB



CONSUMABILE

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

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CG96403

Cod de bare 8715946655444

Mărime palet 5 Bucăţi

EcoTank M1120

VOLUM DE LIVRAT

Certificat de garanţie
Ghid introductiv
Manual pe CD

DATE PRIVIND VOLUMUL DE 
CERNEALĂ

T01L1 T03P1

2.000 pagini* 6.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile 
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii 
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield
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