
EcoTank ET-14000
DATASHEETS

Genoeg inkt meegeleverd voor duizenden pagina´s, laagste kosten per 
pagina op de markt voor afdrukken op A31. Deze A3+-EcoTank-printer 
biedt een hoog rendement tegen uitzonderlijk lage kosten dankzij de 
inkttanks met extra hoge capaciteit. Omdat de printer probleemloos is 
en zonder verrassingen, is de voordelige ET-14000 eenvoudiger in 
onderhoud dan ooit.

Inktpatronen behoren tot het verleden
Het top kenmerk van de ET-14000 is het nieuw ontworpen geïntegreerde 
inkttanksysteem met extra hoge capaciteit, waardoor de behoefte aan inktpatronen 
volledig overbodig is geworden. De ET-14000 is zelfs uitgerust met twee zwarte-
inkttanks, wat, vergeleken met andere inkjetprinters, nog minder gedoe betekent en veel 
meer afdrukken voordat navullen van inkt nodig is. Behalve dat het gebruik van 
inktpatronen is afgeschaft, wordt de ET-14000 geleverd met twee zwarte-inktflessen 
naast de set flessen van 70 ml met originele Epson-kleureninkt. De inktflessen maken het 
navullen van de inkttanks een eenvoudige, schone en snelle klus. 

Uitzonderlijk lage kosten voor afdrukken tot A3+-formaat
De bijgeleverde inktflessen zijn goed voor maximaal 7.100 pagina´s in zwart-wit en 5.700 
pagina´s in kleur2, wat betekent dat ze de laagste kosten per pagina op de markt leveren 
voor afdrukken op A31.

Snelle, hoogwaardige resultaten
De ET-14000 wordt geleverd met de Micro Piezo-printkoptechnologie van Epson 
waardoor hoogwaardige afdrukken zijn gegarandeerd. Daarnaast zorgt het gebruik van 
twee zwarte-inkttanks voor hogere afdruksnelheden. Afdrukken in zwart-wit worden 
geleverd met een snelheid van 15 pagina´s per minuut en in kleur met een snelheid van 
5,5 pagina´s per minuut3.

KEY FEATURES

Afdrukken tegen uitzonderlijk lage kosten
De laagste kosten per pagina op de markt 
voor afdrukken op A31

U blijft afdrukken
Met genoeg inkt voor het afdrukken van 
7.100 pagina's in zwart-wit en 5.700 pagina's 
in kleur2

Geen inktpatronen
Eenvoudig navulbaar inkttanksysteem
Afdrukken tot op A3+
Ideaal voor kleine bedrijven en thuiskantoren
Twee zwarte-inkttanks
Voor nog minder vaak navullen en hogere 
afdruksnelheden voor zwart-wit



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

Sproeikopconfiguratie 360 jets zwart, 59 spuitkoppen per kleur

Categorie Losse plek

AFDRUK

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 15 Pagina's/min Monochroom, 5,5 Pagina's/min Kleur

Maximale afdruksnelheid 30 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 17 Pagina's/min Kleur (gewoon papier)

Kleuren Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

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

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades 1

Papierformaten A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 13 x 20 cm, Gedefinieerd door gebruiker, Legal

Duplex Handmatig

Capaciteit papiervak 100 Losse vellen Standaard, 20 Fotovellen

Bewerking media Handmatig duplex

Capaciteit van het afgiftevak 40 Losse vellen

ALGEMEEN

Energieverbruik 1,6 Watt (slaapmodus), 20 Watt (afdrukken)

Afmetingen 705 x 322 x 215 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 12,2 kg

Geluidsniveau 5,3 B (A) met Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus - 38 dB (A) met Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-modus

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS 10.5.8 of later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 

XP Professional x64 Edition

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Aansluitingen USB

OVERIGE FUNCTIES

Geheugenkaarten n.v.t.

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CD81404

Streepjescode 8715946601359

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 6 stuks (1 x 6)

EcoTank ET-14000

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Plaatsingshandleiding
Hoofdapparaat
Stroomkabel
4 x 70 ml afzonderlijke inktreservoirs (Bk, C, 
Y, M) + 1 extra zwarte-inktreservoir
Software (CD)
Garantiebewijs

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

T6641

T6641

T6643

T6644

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Inktreservoirs met vier kleuren 
voor L-serie T6644

5.700 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. Vergeleken met de tien best verkochte
A3-inkjetprinters in West-Europa, in de periode mei 2014
tot april 2015 (gevolgd door GfK). Kosten per pagina
berekend aan de hand van de gemiddelde adviesprijs van
inktpatronen, gedeeld door het vermelde inktrendement
zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten 2.
Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epsons originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC24712. Genoemde rendementen
zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC24711. Genoemde rendementen
kunnen variëren afhankelijk van de afbeeldingen die
u afdrukt, de papiersoort die u gebruikt, de frequentie
van uw afdrukken en omgevingscondities zoals de
temperatuur. Het rendement van 7.100 pagina's voor zwart
is gebaseerd op 2 zwarte-inktflessen. 3. Bepaald in
overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde
weer van ESAT voor Office Category Test voor standaard
enkelzijdig. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/testing

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 – Vestiging België 
Belgicastraat 4 – Keiberg 
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


