
EcoTank ET-16650
DATASHEET / BROCHURE

Udskrivning, scanning, kopiering og fax af A3 og større med denne 
hurtige EcoTank med mange funktioner. Den byder på en lav 
omkostning pr. side og er forsynet med en papirbakke med kapacitet 
til 550 ark og en automatisk dokumentføder til 50 ark.

Denne EcoTank med mange funktioner gør opgaver i A3-format og derover til en leg og 
byder samtidig på en lav omkostning pr. side. Opgaver i A3-format og derover kan klares 
usædvanligt hurtigt takket være høje udskrivnings- og scanningshastigheder, to 
papirbakker på forsiden til 250 ark, en arkføder på bagsiden til 50 ark og en automatisk 
A3-dokumentførder til 50 ark. Udskriv, som du vil, med mobil udskrivning, Ethernet og en 
LCD-berøringsskærm på 10,9 cm med hårde taster.

Få mere fra hånden på kortere tid
Få tid til det hele med denne hurtige og effektive printer, der kan udskrive den første side 
på helt ned til 5½ sekund.1 Kombinationen af hurtig dobbeltsidet udskrivning og en 
automatisk dokumentføder med høj hastighed gør, at du kan sætte fart på de daglige 
opgaver. 
A3 EcoTank med mange funktioner
ET-16650 er udviklet til A3-opgaver med A3+-udskrivning, -scanning, -kopiering og -fax. 
Det er let at finde rundt i de mange funktioner med LCD-berøringsskærmen på 10,9 cm 
og de hårde taster.
Bliv ved med at spare penge
Spar penge hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder på en utrolig 
lav omkostning pr. side. I modsætning til andre printere er EcoTank forsynet med store 
blækbeholdere, som du fylder op med billige blækbeholdere.
Slut med afbrydelser
Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank udskrive tusindvis af 
sider, før der er behov for mere blæk, og de to A3-papirbakker har en kapacitet på 500 
ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den 
automatiske A3-dokumentføder. 
Udskriv fra stort set alle enheder
Med EcoTank er det nemt at udskrive fra mobiler, tablets og bærbare computere. Med 
Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved 
hjælp af Epson iPrint-appen.2
Brugervenlig og pålidelig
Det er let at genopfylde de store blækbeholdere på forsiden med de genlukkelige, 
intuitive og drypfrie blækbeholdere. Det varmefri PrecisionCore-printhoved, der er kendt 
for sin hastighed, kvalitet, pålidelighed og effektivitet, holder hele printerens levetid.

NØGLEFUNKTIONER

Ekstremt høje udskrivnings- og 
scanningshastigheder
25 billeder pr. minut
Ultralav omkostning pr. side
Økonomisk blækbeholdersystem
Brugervenlig blækbeholder på forsiden
Oplev problemfri genopfyldninger uden spild 
med de forbedrede blækbeholdere
Funktioner til mobil udskrivning og 
tilslutning
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til 
mobil udskrivning2

Udviklet til virksomheder
A3+-multifunktion, to A3-papirbakker på 
forsiden til 250 ark, automatisk A3-
dokumentføder til 50 ark



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™-printhoved

Minimal dråbestørrelse 3,8 pl

Blækteknologi Pigmentbaseret blæk

Udskriftsopløsning 4.800 x 1.200 DPI

UDSKRIFT

Udskriftshastighed ISO/IEC 

24734

25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour

Maksimal 

udskrivningshastighed

32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 32 Sider/min Colour (almindeligt papir)

Farver Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SCANNE

Scanningsopløsning 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

Scannertype Contact image sensor (CIS)

FAXE

Fax speed dials (max) 200 names and numbers

Page memory op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)

Faxfunktioner Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, 

Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Antal papirskuffer 3

Papirformater A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 

cm), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut)

Dobbeltsidet Ja (A4/A3, almindeligt papir)

Automatisk 

dokumentindføring

50 Sider

Papirskuffekapacitet 550 Ark Standard

Medieforarbejdning ADF 2-sidet kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-

sidet scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), 

Borderless print

GENERELT

Energiforbrug 19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 9,5 Watt Ready, 

0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week

Mål 515 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 21 kg

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

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 

2016, Windows Vista (32/64 bit), 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-sikkerhed WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ANDRE

Garanti 12 Måneder Indlevering, 150.000 Sider

Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CH71401

Stregkode 8715946667812

Oprindelsesland Indonesien

EcoTank ET-16650

MEDFØLGER VED KØB

1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml CMY)
Hovedapparat
Strømkabel
Vejledning til hurtig start
Betjeningsvejledning

INK BOTTLE COMPATIBILITY

113

113

113

113

INK BOTTLE YIELD DATA

Inkluderet 4.500 sider* 2.800 sider*

Udskiftning 7.500 sider* 6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 
24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske 
kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og 
brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på 
www.epson.eu/pageyield

1.  Fastlagt i henhold til ISO/IEC 24734, der viser
gennemsnittet af ESAT fra kontorkategoritesten for simplex
standardtilstand.  Du kan få yderligere oplysninger på
www.epson.eu/testing
2.  Kræver en trådløs internetforbindelse. Du kan finde
flere oplysninger om understøttede sprog og enheder på
www.epsonconnect.eu
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Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 32 72 92 10 
Salgshotline: 32 72 92 10 
www.epson.dk

Epson Danmark 
Vibeholms Alle 15 (gavlen) 
2605 Brøndby 
Danmark


