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Drukke gezinnen die behoefte hebben aan een afdrukoplossing tegen 
uitzonderlijk lage kosten, zullen niet lang aarzelen om deze 3-in-1 
inkjet met Wi-Fi en voldoende inkt voor twee jaar aan te schaffen1.

Op zoek naar een uiterst betaalbare en probleemloze printer? Epson’s EcoTank zonder 
inktpatronen is de ideale keuze voor het drukke gezin, met functies voor afdrukken, 
kopiëren en scannen. Met deze 3-in-1 inkjetprinter kunt u de afdrukkosten met gemiddeld 
74% verlagen2, aangezien de printer wordt geleverd met genoeg inkt voor twee jaar1. 
Daarnaast is hij ook betrouwbaar, knoeivrij en goed voor de gemoedsrust dankzij de 
garantie. 

Afdrukken zonder inktpatronen
Het kan frustrerend zijn als u zonder inkt komt te zitten. Zelfs als u genoeg in voorraad 
hebt, bent u nog steeds enige tijd kwijt om een inktpatroon te vervangen. Als u een druk 
gezin hebt en moet kunnen vertrouwen op uw printer, is er een eenvoudige oplossing. De 
Epson EcoTank heeft een inkttanksysteem met extra hoge capaciteit en wordt geleverd 
met genoeg inkt voor twee jaar1, waardoor inktpatronen volledig overbodig zijn geworden.
Uitzonderlijk lage kosten
Wist u dat de Epson EcoTank de afdrukkosten met 74%2 kan verlagen? De printer wordt 
geleverd met inktflessen met een hoog rendement die een imponerende afdrukcapaciteit 
bieden van 4500 pagina's in zwart-wit en 7500 pagina's in kleur3. Voor u betekent dit 
extreem lage afdrukkosten per pagina. 
Gebruiksvriendelijk
Wij vinden dat afdrukken eenvoudig en probleemloos moet zijn. Daarom is ons 
inkttanksysteem volledig geïntegreerd en doelgericht ontworpen. U begint met een 
probleemloze installatie in drie eenvoudige stappen. Het systeem is ook schoon en 
efficiënt. 
Mobiel afdrukken
De ET-2600 wordt geleverd met Wi-Fi zodat u documenten kunt afdrukken vanaf 
smartphones en tablets met de gratis Epson iPrint-app4. Met Epson Email Print kunt u 
zelfs bestanden via e-mail naar de printer sturen vanaf overal ter wereld4.
Gemoedsrust
De EcoTank is speciaal ontworpen om een duurzame afdrukoplossing te bieden. De 
printer levert consistente en betrouwbare resultaten dankzij onze geavanceerde Micro 
Piezo-printkop en originele Epson-inkt. Wij hebben zo veel vertrouwen in het product dat 
we een garantie bieden van drie jaar (na productregistratie). 

KEY FEATURES

Inkt voor twee jaar1
Druk tot 4500 pagina's in zwart-wit en 7500 
pagina's in kleur af3

Afdrukken tegen uitzonderlijk lage kosten
Bespaar 74% op afdrukkosten2

Geen inktpatronen
Eenvoudig navulbaar inkttanksysteem
Wi-Fi en apps
Afdrukken vanaf mobiele apparaten
3-in-1
Afdrukken, kopiëren en scannen



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode Epson Micro Piezo™-printkop

Minimaal druppelformaat 3 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie

Inkttechnologie Dye Ink

Printresolutie 5.760 x 1.440 dpi

AFDRUK

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 10 Pagina's/min Monochroom, 5 Pagina's/min Colour, 69 seconden per foto van 10 x 15 cm

Maximale afdruksnelheid 33 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 15 Pagina's/min Colour (gewoon papier), 27 

seconden per foto van 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Kleuren Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Ga naar http://www.epson.eu/testing voor meer informatie over afdruksnelheden. 

SCANNEN

Scanresolutie 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)

Type scanner Contact image sensor (CIS)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades 1

Papierformaten A4, A5, A6, B5, C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, Letter Legal-

formaat, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, 

Gedefinieerd door gebruiker

Duplex Handmatig

Capaciteit papiervak 100 Losse vellen Standaard, 20 Fotovellen

ALGEMEEN

Energieverbruik 11 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,3 Watt (slaapmodus), ENERGY 

STAR® qualified

Afmetingen 445 x 304 x 169 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 4,6 kg

Geluidsniveau 5 B (A) met Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus - 36 dB (A) met Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 

XP Professional x64 Edition

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

Mobiel afdrukken en 

afdrukken naar 'cloud'

Epson Connect (iPrint, Email Print)

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CF46402

Streepjescode 8715946622507

Afmetingen losse verpakking 570 x 365 x 270 mm

Gewicht van de verpakking 6,7 kg

Land van herkomst Filippijnen

Palletformaat 28 stuks

EcoTank ET-2600

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x 70 ml afzonderlijke inktreservoirs (Bk, C, 
Y, M)
Hoofdapparaat
Voedingscode
Plaatsingshandleiding
Software (CD)
Garantiebewijs

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

Meegeleverd 4.000 
pagina's*

6.500 
pagina's*

Vervanging 4.500 
pagina's*

7.500 
pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.

1.  Twee jaar aan inkt, gebaseerd op een gemiddeld
maandelijks afdrukvolume van 150 pagina's.
2.  Gemiddelde besparing bij afdrukken van het genoemde
aantal pagina´s op basis van de meegeleverde inktflessen
met de EcoTank-reeks, inclusief hardwareprijs.
Vergelijking gebaseerd op het gemiddelde van de EcoTank
A4-reeks en afgezet tegen het gemiddelde van de tien best
verkochte modellen in West-Europa, in de periode mei 2015
tot april 2016 (gevolgd door GfK).
3.  Berekening van de afdrukkosten gaat uit van
gemiddelde adviesprijzen en is gebaseerd op het aantal
verbruikte standaard- en XL-patronen voor de West
Europese markt (eveneens gevolgd door GfK). De
gehanteerde rendementsgegevens van inktpatronen zijn
zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten
4.  Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epson´s originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC 24712 met vervangende
inktsets. Genoemde rendementen zijn NIET gebaseerd op
ISO/IEC 24711. Deze kunnen variëren afhankelijk van de
afbeeldingen die u afdrukt, de papiersoort die u gebruikt,
de frequentie van uw afdrukken en omgevingscondities zoals
de temperatuur.  Tijdens de eerste installatie van de
printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt
om de spuitkoppen van de printkop te vullen. Hierdoor is
het rendement van de oorspronkelijk meegeleverde inktset
mogelijk iets lager.
5.  Epson iPrint vereist een draadloze verbinding met
internet en de Epson-afdrukapp. Voor Epson Email Print en
Remote Print Driver is een internetverbinding vereist. Ga
voor meer informatie, ondersteunde talen en apparaten
naar www.epson.nl/connect of www.epson.be/connect

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be 

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05  /oproep + 0.15  /min.) 
www.epson.nl


