
EcoTank ET-2820
DATASHEETS

Profiteer met deze multifunctionele inkjetprinter met LCD-scherm van 
mobiel afdrukken en extreem lage kosten per pagina. Perfect voor 
moderne, drukke huishoudens

Bespaar met de Epson EcoTank-printers zonder cartridges tot wel 90% op uw 
afdrukkosten.1 Dankzij de speciaal ontworpen inktflessen met hoog rendement kunnen 
de geïntegreerde inkttanks eenvoudig worden nagevuld. Zonder cartridges om te 
vervangen en met de flexibele connectiviteitsfuncties en een LCD-scherm is dit de 
perfecte printer voor iedereen die tegen ongelofelijk lage kosten per pagina in hoge 
kwaliteit wil afdrukken.

Cartridges behoren tot het verleden
Met EcoTank kunt u probleemloos thuis printen. U kunt de inkttanks met zeer hoge 
capaciteit zonder knoeien bijvullen en de flessen hebben een speciale sluiting waardoor ze 
alleen op de juiste kleur kunnen worden gebruikt.
Blijf besparen
Met deze voordelige printer kunt u tot 90% op uw printkosten besparen1, en hij wordt 
geleverd met tot drie jaar aan inkt.2 Met één set inktflessen kunnen tot 4500 pagina’s in 
zwart-wit en 7500 in kleur worden afgedrukt3. Dat komt overeen met 72 cartridges aan 
inkt!1
Epson Smart Panel-app
Met deze app kunt u uw printer bedienen vanaf uw smart device.4 U kunt documenten en 
foto's afdrukken, kopiëren en scannen, uw printer instellen, controleren en problemen 
oplossen, en uw creativiteit de vrije loop laten met een breed scala aan artistieke 
sjablonen.
Boordevol functies
Met een LCD-kleurenscherm van 3,7 cm, een papierlade aan de achterkant voor honderd 
pagina’s, de mogelijkheid om foto’s randloos af te drukken (tot 10 x 15 cm) en een 
snelheid tot tien pagina’s per minuut5 kunt u veel verschillende taken makkelijk en snel 
uitvoeren.
Moderne flexibiliteit
Dankzij het compacte design en volledige Wi-Fi- en Wi-Fi Direct-connectiviteit kunt u deze 
printer eenvoudig in uw bestaande thuissituatie instellen en vanaf mobiele telefoons, 
tablets en laptops printen4.
Heat-Free Technology
Met warmtevrije Micro Piezo-technologie kunt u genieten van een lager energieverbruik en 
minder benodigde vervangende onderdelen. De printkop is ook vooraf geïnstalleerd, dus 
u kunt uw printer probleemloos instellen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Multifunctionele A4-printer met scherm
Printen, kopiëren en scannen
Uitzonderlijk voordelig printen
Bespaar tot 90% op uw printkosten1

Tot 72 cartridges in één set inkt1
Druk tot 4500 pagina’s in zwart-wit en 7500 
pagina’s in kleur af3

Gebruiksvriendelijk inkttanksysteem
Vul de inkttanks aan de voorkant zonder 
geknoei bij dankzij de flessen met speciale 
sluiting
Epson Smart Panel-app
Instellen, monitoren, printen, scannen en 
meer, allemaal vanaf uw smart device3



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode Epson Micro Piezo™-printkop

Inkttechnologie Dye Ink

Printresolutie 5.760 x 1.440 dpi

Sproeikopconfiguratie 180 jets zwart, 59 spuitkoppen per kleur

Multifunctionaliteit Afdruk, Scan, Kopie

AFDRUK

Number of colours 4 colour

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 10 Pagina's/min Monochroom, 5 Pagina's/min Colour

Maximale afdruksnelheid 33 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 15 Pagina's/min Colour (gewoon papier)

Kleuren Zwart [Dye], Cyaan [Dye], Geel [Dye], Magenta [Dye]

Colours Capacity Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]

Tijd tot eerste pagina Monochroom 10 seconden, Colour 16 seconden

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

SCANNEN

Scanresolutie 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)

Type scanner Contact image sensor (CIS)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades 1

Papierformaten A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), 

C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop)

Duplex Handmatig

Capaciteit papiervak 100 Losse vellen Standaard

Bewerking media Borderless print (up to 10 x 15cm)

ALGEMEEN

Energieverbruik 12 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,7 Watt (slaapmodus), 4,5 Watt 

Gereed, 0,2 Watt (uitschakelen), TEC 0,14 kWh/week

Afmetingen 375 x 347 x 179 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 4,1 kg

Compatibele 

besturingssystemen

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 Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, 

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

WLAN-veiligheid WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Mobiel afdrukken en 

afdrukken naar 'cloud'

Apple AirPrint

Colour Black

OVERIGE FUNCTIES

LCD-display Type: Kleur, Diagonaal: 3,7 cm

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in, 30.000 Pagina's

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CJ66404

Streepjescode 8715946684055

Land van herkomst Filippijnen

EcoTank ET-2820

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x 65 ml afzonderlijke inktreservoirs (Bk, C, 
Y, M)
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Plaatsingshandleiding
Garantiebewijs

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104

104

104

104

104

INK BOTTLE YIELD DATA

Meegeleverd 3.600 
pagina's*

6.500 
pagina's*

Vervanging 7.500 
pagina's*

7.500 
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.  De gemiddelde besparing op de kosten per pagina en het
gemiddelde aantal inkjetcartridges dat voor het afdrukken
van hetzelfde aantal pagina’s als de EcoTank '102' en '104'
inktflessen nodig zou zijn. Vergelijking tussen het
gemiddelde rendement (A4-afdrukken conform ISO/IEC 24711)
van EcoTank '102'- en '104'-flessen, en de originele
verbruiksmaterialen die worden gebruikt in de vijftig
bestverkochte printers met inkjetcartridges (volgens de
marktgegevens van het GfK Inkjet Printing Devices and
Inkjet Printing Cartridges Point-of-Sale-panel voor
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en
Italië van april 2019 tot maart 2020).
2.  Gebaseerd op een gemiddeld printvolume van honderd
pagina’s per maand en uitgaande van het laagste
rendement van de eerste inktset.
3.  Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van
Epson’s originele methodologie vanuit de afdruksimulatie
van testpatronen in ISO/IEC 24712 of 29103. Genoemde
rendementen zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC 24711 of 29102.
Genoemde rendementen kunnen variëren afhankelijk van de
afbeeldingen die u print, de papiersoort die u gebruikt,
de frequentie van uw afdrukken en omgevingscondities zoals
de temperatuur. Tijdens de eerste installatie van de
printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt
om de spuitkoppen van de printkop te vullen. Hierdoor is
het rendement van de oorspronkelijk meegeleverde inktset
lager.
4.  Epson Smart Panel en Epson Creative Print vereisen
een draadloze verbinding en de Epson-printapps. Voor
Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud en Epson Remote
Print Driver is een internetverbinding vereist. Ga voor
meer informatie, ondersteunde talen en apparaten naar
www.epson.nl/connect
5.  Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734.
Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category
Test voor standaard enkelzijdig.  Ga voor meer informatie
naar de Epson-website

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 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
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: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


