
EcoTank ET-M3140
FICHA DE PRODUTO

Com este sistema de tanque de tinta 4 em 1, beneficie do equivalente 
em tinta a 11.000 páginas, uma garantia de três anos e a mínima 
intervenção do utilizador.

Uma nova impressora EcoTank monocromática para as empresas, com um TCO 
extremamente baixo num design intuitivo, elegante e compacto. Imprima até umas 
fantásticas 11.000 páginas com a tinta incluída em duas garrafas para reabastecimentos 
fáceis e sem complicações. A conectividade USB, a velocidade de impressão de 20 ppm 
e a impressão duplex contribuem para manter uma elevada produtividade.

Poupe dinheiro
O elevado rendimento da tinta, combinado com a económica tecnologia jato de tinta da 
Epson, oferecem um baixo TCO e um custo por página competitivo.

Poupe tempo
Esta fiável impressora sem tinteiros conta com um sistema de enchimento de tinta 
avançado e garrafas de tinta fáceis de utilizar, o que permite manter a intervenção ao 
mínimo. Graças ao posicionamento frontal do tanque de tinta na impressora que mostra 
claramente os níveis de tinta, este novo design é compacto e facilita o acesso para o 
reabastecimento. Com u, rápido Tempo de saída da primeira página (FPOT) de seis 
segundos em modo de espera e a velocidade de impressão de 20 ppm, não ficará à 
espera dos trabalhos de impressão. 

Poupe energia
Ao contrário de uma impressora laser, a nossa tecnologia jato de tinta não precisa de 
qualquer aquecimento durante o processo de impressão, o que ajuda a manter um baixo 
consumo energético e a reduzir as contas de eletricidade.

Funcionalidades profissionais
Beneficie de uma resolução de impressão de 600 ppp, uma elevada resolução de 
digitalização e impressão frente e verso. A conectividade USB e o formato compacto 
facilitam a sua colocação numa secretária e a ligação ao PC ou portátil de um utilizador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

TCO baixo
Mantenha os custos de impressão 
extremamente reduzidos
Elevados rendimentos da tinta
Imprima até 11.000 páginas com a tinta 
incluída
Poupe tempo
Rápido FPOT
Baixo consumo energético
Devido à tecnologia jato de tinta
4 em 1
Impressão, digitalização, cópia e fax



CONSUMÍVEIS

EcoTank ET-MX1XX Series Black Bottle XL C13T03M140 6.000 pages

Kit de Manutenção C13T04D100

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CG91402

Código de barras 8715946655079

EcoTank ET-M3140

MATERIAL FORNECIDO

Impressora
X2 ink bottles
Documento da garantia

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

T03M1

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

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)


