
EcoTank ET-8550
FICHA DE PRODUTO

Imprima fotografias excecionais até ao formato A3+ com esta 
impressora multifunções sem fios de 6 cores para entusiastas 
criativos.

Revele a sua criatividade com fotografias e documentos A3+ impressionantes a um custo 
por página incrivelmente baixo. Imprima, copie e digitalize facilmente com o 
impressionante ecrã tátil a cores de 10,9 cm, o manuseamento de suportes de 5 vias e o 
inovador sistema de tinta de 6 cores. Sem tinteiros complicados para substituir e 
funcionalidades de ligação flexíveis, esta é a impressora perfeita para a família artística 
moderna.

Sistema de tinta de 6 cores
As tintas Claria ET Premium da Epson produzem fotografias duradouras de alta qualidade 
até ao formato A3+, bem como excecionais fotografias a preto e branco com a nova tinta 
cinzenta. A tinta pigmentada preta é ideal para imprimir texto nítido em papéis simples.
Poupe tempo e dinheiro
Esta impressora económica permite imprimir até 2300 fotografias de alta qualidade com 
um conjunto de garrafas de tinta1. As garrafas e os reservatórios foram concebidos para 
facilitar a utilização, o que significa não ter de se preocupar quando for necessário 
reabastecer.
Flexibilidade moderna
Com a conectividade Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Ethernet, pode integrar facilmente esta 
impressora na sua configuração doméstica existente. Também pode imprimir a partir de 
cartões SD e unidades flash USB através do ecrã tátil a cores de 10,9 cm.
Compatibilidade com suportes artísticos
A ET-8550 conta com tabuleiros de papel frontais de tamanho A4 e de fotografia e pode 
também imprimir diretamente em CD/DVD adequados. O tabuleiro posterior A3+ também 
aceita suportes especiais como, por exemplo, papel para trabalhos manuais e cartão, 
enquanto a alimentação de papel A3+ permite imprimir em suportes até 1,3 mm de 
espessura e 2 m de comprimento!
Aplicação Smart Panel da Epson
Esta aplicação permite-lhe controlar a sua impressora a partir do seu dispositivo 
inteligente2. Imprima fotografias, copie documentos, configure e resolva problemas na 
sua impressora e deixe a sua criatividade fluir com uma vasta gama de modelos artísticos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Claria ET Premium Ink de 6 cores da Epson
Imprima imagens a cores sem margens A3+ 
e fotografias a preto e branco 
impressionantes.
Impressão de custo ultrarreduzido
Imprima até 2300 fotografias de alta 
qualidade com um conjunto de garrafas de 
tinta1.
Conectividade moderna
Compatível com Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet 
e Apple AirPrint.
Para trabalho e lazer
Tabuleiros de papel de tamanho A4 e 
fotografia e duas entradas traseiras A3+ de 
suportes mais espessos.
Impressão frente e verso (apenas A4)
Imprima texto nítido em documentos A3+ e 
A4 com a tinta pigmentada preta.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Ligações USB, Ethernet, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sem fios, Wi-Fi Direct, USB Host, SD Card 

Slot

Consumo de energia 17 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,8 W (modo de espera), 7,5 W Ready, 0,3 W 

(desligar), TEC 0,16 kWh/week

Dimensões do produto 523 x 379 x 169 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 11,1 kg

Nível de ruído 5 B (A) com Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM - 37 dB (A) com Epson 

Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM

Sistemas operativos 

compatíveis

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 

bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or 

later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Software incluído Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config

Serviços de impressão móvel 

e em nuvem

Apple AirPrint, Mopria

TÉCNICA

Método de impressão Impressora jacto de tinta de 6 cores

Tamanho de gota mínimo 1,5 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Resolução de impressão 5.760 x 1.440 dpi

IMPRESSÃO

Number of colours 6 colour

Velocidade de impressão 

ISO/IEC 24734

16 páginas/min Monocromático, 12 páginas/min Cor

Velocidade máxima de 

impressão

32 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 32 páginas/min Cor (papel normal 75 

g/m²), 25 Segundos por fotografia de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

Cores Preto [Pigment], Preto Foto [Dye], Cyan [Dye], Amarelo [Dye], Magenta [Dye], Cinzento [Dye]

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

DIGITALIZAR

Resolução de digitalização 1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertical)

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de 

papel

3

Formatos de papel A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 

(Envelope), DL (envelope), N.º 10 (envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, 

Definido pelo utilizador, B4 (25,7x36,4 cm), Legal, Executivo

Duplex Sim (A4, papel normal)

Processamento de meios Duplex automático (A4, papel normal), Impressão sem margens, Impressão em CD/DVD, Fine 

Art Paper Path, Alimentação traseira para suportes especiais, Suporte papéis espessos

OUTROS

Garantia 12 Meses Entrega, 50.000 páginas

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CJ21401

Código de barras 8715946676722

País de origem Indonésia

EcoTank ET-8550

MATERIAL FORNECIDO

Cabo CA
Driver and Utilities (CD)
Conjunto de tintas
Guia de início rápido
Documento da garantia

INK BOTTLE COMPATIBILITY

114

114

114

114

114

114

1. Os rendimentos citados da garrafa de tinta são
extrapolados com base na norma ISO/IEC 29103, com a
metodologia da Epson da impressão de fotos no formato
10x15 cm e NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 29102. 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. Para mais informações, visite
www.epson.eu/pageyield
2. Smart Panel da Epson e Creative Print da Epson
necessitam de uma ligação sem fios e das aplicações de
impressão Epson. Email Print da Epson, Scan-to-Cloud da
Epson e Remote Print Driver da Epson requerem ligação 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)




