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Denna 3-i-1-EcoTank ger extremt låga kostnader för utskrift av 
högkvalitativa foton upp till A3, med sina bläckbehållare med extremt 
hög kapacitet.

Den här A3-modellen utan bläckpatron är avsedd för utskrift av mängder av foton till en 
mycket låg kostnad. Med det medföljande bläcket kan du skriva ut upp till 3 400 foton1. 
Den använder sig av fyra färgämnesbaserade bläck och ett pigmentbläck för högsta 
kvalitet. Den är smidig att använda med en SD-kortplats, kantfria utskrifter och dubbla 
pappersfack. Den är också enkel att ställa in, tillförlitlig och utformad för smidig påfyllning 
utan spill.

Släpp din kreativitet fri
Skriv ut foton utan att behöva tänka på kostnaden med vår EcoTank utan bläckpatroner. 
Den levereras med tillräckligt med bläck för att skriva ut upp till 3 400 foton1 (10 x 15 cm). 
Bläckbehållaren med extremt hög kapacitet tar bort behovet av bläckpatroner och gör det 
möjligt att skriva ut mängder med sidor mellan påfyllningar. 

Fotoutskrift av förstklassig kvalitet
Skriv ut foton i hög kvalitet som kan bevaras i upp till 300 år i ett fotoalbum2 med vårt 
bläcksystem med fem färger varav en med svart fotobläck. Skrivaren är även försedd med 
en SD-kortplats, kantfri utskrift, dubbla pappersfack och en 6,8 cm stor LCD-display. 

Upptäck nästa generations EcoTank
Med EcoTank sitter bläckbehållaren på framsidan och är mer kompakt och enklare att 
använda än någonsin. Med det förbättrade bläckpåfyllningssystemet slipper du läckage 
och spill. De nya flaskorna är dessutom utrustade med en mekanism för att se till att 
endast rätt färger används.

Enkel mobil utskrift
Med Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skriva ut filer från smarta enheter via appen Epson iPrint
3. Det är enkelt att få ut det mesta möjliga av dina Facebook-bilder med appen Creative 
Print3, som kan skriva ut foton, skapa gratulationskort, målarböcker och mycket mer.

Trygghet
EcoTank ger en pålitlig utskriftslösning uppbackad av tre års garanti (vid registrering).

VIKTIGA FUNKTIONER

Upplev fotoutskrifter i A3-format
Skriv ut upp till 3 400 foton med det 
medföljande bläcket1

Foton med hög kvalitet
Fyra färgämnesbaserade färger och ett 
pigmenterat bläck för fantastiska resultat
Nästa generations bläckpåfyllningssystem
Slipp problem och spill tack vare de 
förbättrade bläckflaskorna
Wi-Fi och appar
Skriv ut från mobila enheter
3-i-1-skrivare med 6,8 cm stor LCD-display
Skriv ut, kopiera och skanna med dubbelsidig 
utskrift



PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Anslutningar USB, WiFi, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB-värd

Energiförbrukning 13 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 6,4 Watt Redo, 

0,2 Watt (stänga av), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week

Mått 526 x 415 x 168 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 10,5 kg

Ljudnivå 5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 37 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Kompatibla operativsystem Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP, XP Professional x64 Utgåva

WLAN-säkerhet WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Mobile and Cloud printing 

services

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, 

Google Cloud Print

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

Minimal droppstorlek 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Bläckteknologi Pigment black and Dye colour Inks

Utskriftsupplösning 5.760 x 1.440 DPI

UTSKRIFT

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

13 Sidor/min Monokrom, 10 Sidor/min Colour

Maximal utskriftshastighet 28 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 28 Sidor/min Colour (vanligt papper), 20 Sekunder 

per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Färger Black, Photo Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SKANNER

Skanningsupplösning 1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

Scannertyp Contact Image Sensor (CIS)

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack 1

Pappersformat Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Användardefinierat, Rättsligt, DL (kuvert), No. 10 (kuvert), 

C6 (kuvert), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm

Dubbelsidig Ja (A4, vanligt papper)

Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm 

top, left, right, bottom.)

Pappersfackkapactitet 100 Ark Standard, 20 Fotoark

Mediahantering Automatiskt dubbelsidig, Borderless print, CD- och DVD-tryck, Rear specialty media feed

YTTERLIGARE FUNKTIONER

LCD-skärm Typ: Färg, Diagonalt: 6,8 cm

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning, 30.000 Sidor

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CG16401

Streckkod 8715946638966

Mått enskild förpackning 665 x 495 x 290 mm

Carton Weight 15,05 kg

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 14 Styck (2 x 7)

EcoTank ET-7750

LEVERANSOMFATTNING

Strömkabel
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
Garantidokument
Huvudenhet
2 bläckuppsättningar med 5 färger (Svart – 
140 ml, CMY och PB – 70ml)
Maintenance box

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

105

106

106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Medföljer 3.400 
photos*

3.400 
photos*

Byte 1.900 
photos*

1.900 
photos*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på 
ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den 
verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som 
skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns 
på www.epson.eu/pageyield

1.  Angiven bläckåtgång är uppskattningar som baseras på
Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar med
testmönster enligt ISO/IEC 29103 baserat på bläck som
ingår i den här skrivaren och foton som skrivs ut i
formatet 10 x 15 cm. Angiven bläckåtgång baseras INTE på
ISO/IEC29102. Bläckåtgången kan variera beroende på
bilderna som skrivs ut, vilket papper som används, hur
ofta utskrifter sker samt driftmiljön och förhållanden i
omgivningen såsom temperatur. I samband med den första
skrivarinstallationen används en viss bläckmängd i syfte
att fylla skrivarhuvudets munstycken. Av detta skäl kan
utskriftskapaciteten hos den första, medföljande
uppsättningen vara lägre.
2.  Bedömningen av utskrifternas hållbarhet baseras på
accelererade tester av utskrifter på specialmedia vilka
förvaras i arkivmappar i album. Den faktiska
utskriftsstabiliteten varierar beroende på utskriftsmedia,
den utskrivna bilden, visningsförhållandena, ljusstyrkan,
luftfuktigheten och andra omgivande förhållanden. Epson
garanterar inte lång hållbarhet för utskrifterna.
3.  En trådlös anslutning till internet krävs. Mer
information och en lista över språk och enheter som stöds
finns på www.epson.se/connect

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


