
EcoTank ET-4750
FICHA DE PRODUTO

Esta EcoTank de nova geração é uma 4 em 1 rápida com um 
tabuleiro de papel de 250 folhas. Permite reduzir os custos de 
impressão em 90% em média1.

Reduza os custos de impressão com a Epson EcoTank sem tinteiros. Esta impressora 
jato de tinta 4 em 1 permite reduzir os custos de impressão em 90% em média1. 
Proporciona um custo por página ultrarreduzido ao permitir imprimir 14.000 páginas a 
preto e 11.200 a cores2. Conta com uma gama de funcionalidades, incluindo Wi-Fi, 
impressão frente e verso, um tabuleiro frontal de 250 folhas, ADF de 30 páginas, fax e 
velocidades de impressão rápidas de 15 ppm4.

Custo ultrarreduzido
A EcoTank permite cortar os custos de impressão até 90% em média1 graças ao seu 
design inovador. Conta com um tanque de tinta de capacidade ultraelevada que elimina 
totalmente a necessidade de recorrer a tinteiros. Este modelo inclui um conjunto 
adicional de garrafas de tinta. 

Imprima milhares de páginas
Imprima mais entre reabastecimentos. Graças à tinta incluída na embalagem, pode 
imprimir 14.000 páginas a preto e 11.200 a cores2.

Descubra a nova geração da EcoTank
Com o tanque de tinta agora alojado à frente, a EcoTank é mais compacta e mais fácil 
de utilizar do que nunca. Conta com um sistema avançado de enchimento de tinta 
concebido para reabastecimentos sem complicações para evitar fugas e derrames. As 
novas garrafas também incorporam um mecanismo para assegurar que só são inseridas 
as cores incorretas.

Funcionalidades de qualidade profissional
Produza textos nítidos e bem definidos graças à cabeça de impressão Precisioncore e 
às tintas pigmentada e corante originais da Epson. Concebida para as empresas, 
oferece fax, um tabuleiro de 250 folhas, impressão frente e verso, velocidades de 
impressão rápidas de 15 ppm3 e um alimentador automático (ADF) de 30 folhas. Conta 
ainda com uma garantia de um ano.

Imprima em praticamente qualquer lugar
Com o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de 
dispositivos inteligentes com a aplicação Epson iPrint4. Poderá inclusivamente receber 
ficheiros a partir de praticamente qualquer lugar no mundo através do Epson Email Print4.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Custo por página ultrarreduzido
Reduza os custos de tinta até 90%1

O equivalente a milhares de páginas de 
tinta1

Imprima até 14.000 páginas a preto e 11.200 
páginas a cores2

A nova geração do sistema de enchimento 
de tinta
Desfrute de reabastecimentos sem 
complicações com as garrafas de tinta 
avançadas
Impressão móvel e conectividade
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de 
impressão móvel gratuitas4

Concebida para as empresas
Tabuleiro frontal de 250 folhas, fax, ADF de 
30 folhas e impressão frente e verso



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Ligações Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

Consumo de energia 12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 W (modo de espera), 5,4 W Ready, 0,3 W 

(desligar), TEC 0,2 kWh/week

Dimensões do produto 375 x 347 x 231 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 6,8 kg

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

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™

Tamanho de gota mínimo 3,3 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tecnologia de tinta Pigment black and Dye colour Inks

Resolução de impressão 4.800 x 1.200 dpi

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão 

ISO/IEC 24734

15 páginas/min Monocromático, 8 páginas/min Cor

Velocidade de impressão em 

modo de rascunho

20 páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²), 33 páginas/min Monocromático (papel normal 75 

g/m²)

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing. 

DIGITALIZAR

Resolução de digitalização 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

FAX

Marcações rápidas de fax 

(máx.)

60 nomes e números

Memória de páginas até 100 páginas (ITU-T gráfico n.º 1)

Funções de fax Faxes através de PC, Remarcação automática, Livro de endereços, Envio atrasado, Fax de 

transmissão

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de 

papel

1

Formatos de papel 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, Letter Legal, 

N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), B5, A6, A4, A5, Definido pelo utilizador

Duplex Sim (A4, papel normal)

Margem de impressão 0 mm superior, 0 mm direita, 0 mm inferior, 0 mm esquerda (Onde a margem estiver definida. 

Caso contrário, 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior.)

Alimentação automática de 

documentos

30 páginas

Capacidade da bandeja de 

papel

250 Folhas Padrão, 20 Folhas para fotografia

Processamento de meios Alimentação automática de documentos, Duplex automático (A4, papel normal)

OUTROS

Garantia 12 Meses Entrega, 50.000 páginas

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CG19401

Código de barras 8715946642826

País de origem Filipinas

Tamanho da Euro palete 2 Peça

EcoTank ET-4750

MATERIAL FORNECIDO

Documento da garantia
Aparelho principal
Cabo de corrente
Manual de instalação
Software (CD)
2 conjuntos de tinta completos (Bk – 127 ml, 
CMY – 70 ml)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

102

102

102

102

INK BOTTLE YIELD DATA

Incluído 14.000 
páginas*

11.200 
páginas*

Substituição 7.500 
páginas*

6.000 
páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas 
ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O 
rendimento concreto varia consoante as imagens impressas 
e as condições de utilização. Para mais informações, visite 
www.epson.eu/pageyield

1.  Número médio de tinteiros/poupança média para
imprimir o número de páginas com as garrafas de tinta
com a gama Ecotank, excluindo o preço do hardware.
Comparação efetuada entre a média da gama Ecotank A4 e a
média dos 10 modelos mais vendidos na Europa Ocidental
entre janeiro e dezembro de 2017, tal como monitorizado
pela GfK. Custos de impressão calculados com base na
proporção de tinteiros padrão e XL, tal como
monitorizado pela GfK para o mesmo período de referência
para o mercado da Europa Ocidental, através da média dos
preços de venda a retalho. Rendimentos dos tinteiros de
acordo com a informação disponível nos Websites dos
fabricantes.
2.  Os rendimentos citados são extrapolados com base na
metodologia original da Epson de simulação de impressão
com base nos Padrões de teste estabelecidos na norma
ISO/IEC 24712. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na
norma ISO/IEC24711. Os rendimentos citados poderão variar
consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel
que está a utilizar, a frequência das impressões e as
condições ambientais, como a temperatura. Durante a
configuração inicial da impressora, é utilizada uma
determinada quantidade de tinta para encher os injetores
da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto
inicial incluído pode ser inferior.
3.  Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734 que
apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de
Escritório no modo simplex predefinido.  Para mais
informações, visite www.epson.eu/testing
4.  Requer uma ligação sem fios à Internet. Para mais
informações sobre os idiomas e dispositivos suportados,
visite www.epson.pt/connect
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As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


