
EcoTank M2140
DUOMENŲ LAPAS

Šis 3 funkcijų „EcoTank“ padės sumažinti spausdinimo sąnaudas. 
Jame yra LCD ekranas, dvipusis spausdinimas ir 250 lapų dėklas.

Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite naudodami šį patikimą, greitą ir efektyviai 
naudojantį energiją „EcoTank“ su iš naujo užpildoma rašalo talpykla. Ekonomiškas 
sprendimas – išspausdinkite iki 11 000 puslapių su pridėtu juodu rašalu1. Tiesiogiai ir 
greitai pasirinkite funkcijas spalvotame 3,7 cm LCD ekrane.

Sumažinkite spausdinimo sąnaudas
Naudodami „EcoTank“, per trejus metus galite sutaupyti iki 50 %, palyginti su 
monochrominiais lazeriniais spausdintuvais2. Jis turi didelę iš naujo užpildomą rašalo 
talpyklą, kurią užpildote rašalu iš pridėtų rašalo buteliukų, o ne dažomaisiais milteliais. 
Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad galėtumėte atspausdinti tūkstančius 
puslapių, sumažindami išlaidas ir taupydami laiką.

Pigus keitimas
Greičiausiai iš naujo užpildyti reikės retai, o užteks ilgai, todėl galėsite sumažinti 
puslapio spausdinimo išlaidas iki 90 % naudodami atsarginius rašalo buteliukus3.

Patikimas
„EcoTank“ monochrominiam spausdintuvui suteikiama vienų metų / 100 000 puslapių 
garantija, todėl galite spausdinti be rūpesčių.

Sutaupykite laiko
Negaiškite laiko keisdami eksploatacines medžiagas – pasitelkus rašalo talpyklų 
sistemą galima tiesiog užpildyti ir pamiršti. Spausdinama greitai, nes nereikia laiko 
įšilti, o spausdinimo sparta – 20 psl./min. sparta4.

Taupykite elektrą
Naudodami „EcoTank“ monochrominį spausdintuvą sumažinkite elektros sąnaudas ir 
pridėtines išlaidas. Galima sutaupyti iki 95 %5 elektros sąnaudų, palyginti su 
monochrominiais lazeriniai spausdintuvais.

Verslui tinkamos funkcijos
Spausdinkite „PrecisionCore“ spausdinimo galvute, kuri garsėja savo greičiu, kokybe, 
patikimumu ir efektyvumu. Rečiau keiskite popierių naudodami 250 lapų dėklą ir 
taupykite popierių su automatinio dvipusio spausdinimo funkcija.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Sumažinkite spausdinimo sąnaudas
Spausdintuvas su ekonomiška rašalo 
talpykla, kurioje yra daug rašalo
Patikimas ir patvarus
Vienų metų arba 100 000 puslapių garantija
Sumažinkite energijos naudojimą
Iki 95 % mažesnis elektros naudojimas5

Taupantys laiką
Dvipusis spausdinimas, 250 lapų dėklas, 
spalvotas 3,7cm LCD ekranas
Spartus verslo kokybės spausdinimas
20 psl./min. spausdinimo sparta4, nereikia 
laiko įšilti, „PrecisionCore“ spausdinimo 
galvutė



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Spausdinimo metodas PrecisionCore™ Print Head
Purkštukų konfigūracija 400 Juodos spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis 2,8 pl
Rašalo technologija Pigment ink
Spausdinimo skiriamoji geba 1.200 x 2.400 DPI
Kategorija Home Office, Darbo grupė, Vidutinio dydžio darbo grupė
Daugiafunkcis Print, Nuskaitymas, Kopie

SPAUSDINIMAS
Spausdinimo sparta ISO/IEC 
24734

20 Puslapiai / min. Nespalvinis

Juodraštinio spausdinimo 
sparta

39 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)

Dvipusio spausdinimo greitis 
pagal ISO/IEC 24734

9 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis

Reagavimo trukmė iki pirmojo 
lapo

Vienspalvis 6 Sekundžių

Spalvos Juoda
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing. 

NUSKAITYMAS
Nespalvoto A4 lapo 
nuskaitymo greitis

200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Spalvoto A4 lapo nuskaitymo 
greitis

200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan

Nuskaitymo skiriamoji geba 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Optinė skiriamoji geba (ADF) 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Išvesties formatai BMP, JPEG, PICT, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Skaitytuvo tipas Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS
Popieriaus dėtuvių kiekis 1
Popieriaus formatai A4, Teisinė informacija
Dupleksas Taip (A4, paprastas popierius)
Popieriaus išvado talpa 100 Lapai
Popieriaus dėtuvės talpa 250 Lapai Standartinis
Rear paper path (special 
media)

Taip

Galimas popieriaus storis 64 mm - 95 mm
Galima popieriaus masė 64 g/m² - 256 g/m²
Medžiagų apdorojimas Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Užpakalinis tiektuvas 

specialiosioms laikmenoms

BENDROJI INFORMACIJA
Recommended number of 
users

Nuo: 1 To: 3

Energijos sąnaudos 12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,9 W 
Parengta, 0,8 W (išjungti)

Maitinimo įtampa AC 100 V - 240 V
Gaminio matmenys 375 x 347 x 302 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 6,2 kg
Triukšmo lygis 6,9 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 56 dB (A) 

naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės 
sistemos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, Windows Server 
2003 R2 x64, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP 
SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Jungtys USB
Garso galia Veikimas: 6,9 B (A)
Garso slėgis Veikimas: 56 dB (A)
Maitinimas 220 V, 240V
Colour White

KITOS FUNKCIJOS
LCD ekranas Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm
Atminties kortelės nėra
Emuliacijos GDI

KITA
Garantija 12 Mėnesių Atvežimas, 100.000 Puslapiai

Pasirinktinai pratęsiama garantija

EcoTank M2140

ESAMI PRIEDAI

X2 ink bottles
Pagrindinis įrenginys
Maitinimo kabelis
Warranty card



LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU C11CG27403

Brūkšninis kodas 8715946655024

Kilmės šalis Filipinai

Plokštės dydis 2 Vnt.

EcoTank M2140

INK BOTTLE COMPATIBILITY

110S

1.  Nurodytos išeigos numatytos remiantis „Epson“ originalia
metodologija, naudojant ISO/IEC 24712 bandomojo puslapio
spausdinimo simuliaciją. Nurodytos išeigos NĖRA apskaičiuotos
pagal ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos gali skirtis,
atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus, naudojamo popieriaus
tipą, spausdinimo dažnumą ir aplinkos sąlygas, pvz.,
temperatūrą. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką,
spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam
tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio
išeiga gali būti mažesnė.
2.  Sutaupoma per 3 metus spausdinant 406 puslapius per
mėnesį. Sąnaudų palyginimas apima aparatūros kainą, pridėtus
ir pakaitinius rašalo buteliukus / dažomųjų miltelių kasetes.
Aparatūros kainos palygintos remiantis pradinėmis „Epson
M1100“ kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 % A4
formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų
(kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.)
kainomis Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje,
likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn.
laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q4“. Spausdinimo sąnaudos palygintos
remiantis pradinėmis „Epson“ juodo rašalo buteliukų (110
serijos) kainomis ir vidutinėmis geriausiai parduodamų 77 %
A4 formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių
spausdintuvų (kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20
psl./min.) didžiausios galimos išeigos originalių OĮG juodų
dažomųjų miltelių kasečių kainomis Čekijoje, Vengrijoje,
Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn.
laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC EMEA Semiannual Consumables
Tracker 2018H2“. Remiamasi gamintojų svetainėse nurodyta
konkurentų lazerinių spausdintuvų dažomųjų miltelių išeiga.
3.  Puslapio kaina apskaičiuota padalijus rašalo buteliuko /
dažomųjų miltelių kasetės kainą iš išeigos puslapiais.
Puslapio kaina palyginta remiantis pradinėmis „Epson“ juodo
rašalo buteliukų (110 serijos) kainomis ir vidutinėmis
geriausiai parduodamų 77 % A4 formato vienos funkcijos
monochrominių lazerinių spausdintuvų (kurių spausdinimo
greitis mažesnis nei 20 psl./min.) didžiausios galimos
išeigos originalių OĮG juodų dažomųjų miltelių kasečių
kainomis Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje 2018 m.
sausio–gruodžio mėn. laikotarpiu, užfiksuotomis „IDC
Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4“ ir
„IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2“. Remiamasi
gamintojų svetainėse nurodyta konkurentų lazerinių
spausdintuvų dažomųjų miltelių išeiga.
4.  Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro
kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia
numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau
informacijos rasite apsilankę svetainėje www.epson.eu/testing
5.  Elektros naudojimas spausdinant „Epson“ M1120, M2170 ir
M3170 modeliais palygintas su geriausiai parduodamų 75% A4
formato vienos funkcijos monochrominių lazerinių spausdintuvų
(kurių spausdinimo greitis mažesnis nei 20 psl./min.)
vidurkiu Graikijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje,
likusiose Pietryčių Europos šalyse, Rumunijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje ir Turkijoje 2018 m. sausio–gruodžio mėn.
laikotarpiu, užfiksuotu „IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker 2018Q4“. Remiamasi gamintojų svetainėse
nurodytomis elektros naudojimo reikšmėmis.

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


