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NABÍDKOVÝ LIST 

EcoTank M2170 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 Černobílé multifunkční zařízení formátu A4 
 Oboustranný tisk, kopírování a barevné skenování  
 Technologie tisku: inkoustová 
 Rychlost: 39 A4 stran za minutu 
 3,7 cm, barevný LCD displej 
 Připojení přes Wi-Fi a USB 
 Rozlišení černobílého tisku: 2400 x 1200 dpi 
 Rozlišení skeneru: 1200 x 2400 dpi 
 Doba tisku první stránky: 6 sekund 
 Zásobník na 250 listů 
 Možnost mobilního tisku 
 Maximální měsíční zatížení: 10 000 – 29 000 stran * 
 Rozměry: 375 x 347 x 302 mm (šířka x hloubka x výška) 
 Váha: cca 6,4 kg  

 

 

 

 
PŘEHLED CEN ZAŘÍZENÍ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU 

 

Označení Popis cena bez DPH 

EcoTank M2170 
39 A4 černobílá, duplexní kopírka, tiskárna, barevný skener, zásobník 
papíru na 250 listů, mobilní tisk 

5.590 Kč 

Spotřební materiál 

Epson T01L14A S černá Na 2.000 stránek  230 Kč 

Epson T03P14A L černá Na 6.000 stránek 319 Kč 

Služby 

Doprava  10 Kč/km 

Instalace  900 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISKÁRNY    SKENERY    PROJEKTORY 
 VIZUALIZÉRY    ROBOTY    PODPORA 
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SPECIFIKACE 
 

Nižší náklady na tisk 
Tiskárna EcoTank Vám může za tři roky ušetřit až 50 % nákladů oproti laserovým černobílým 
tiskárnám. Tiskárna je vybavena velkou doplnitelnou inkoustovou nádržkou, kterou naplníte 
inkoustem z přibalených lahviček. Od začátku máte možnost vytisknout až 11 000 stránek, což 
výrazně sníží náklady a ušetří čas. 
 
Nízké náklady na inkoust 
S náhradními inkoustovými lahvičkami můžete ušetřit až 90 % nákladů na tisk jedné stránky, a 
navíc nemusíte neustále doplňovat inkoust. 
 
Spolehlivost 
Všechny tiskárny EcoTank vás zbaví starostí díky záruce na dobu jednoho roku nebo 100.000 
vytištěných stran. 
 
Úspora energie 
Tiskárna EcoTank vám umožní omezit spotřebu energie a snížit režijní náklady. Můžete ušetřit až 
95 % spotřeby energie ve srovnání s laserovými tiskárnami. 
 
Efektivní funkce pro firmy 
Využijte výhod tiskové hlavy PrecisionCore, která je vyhlášená svou rychlostí, kvalitou, 
spolehlivostí a výkonností. Díky zásobníku na 250 listů budete méně častěji měnit papír a díky 
funkci automatického oboustranného tisku ho méně spotřebujete. 
 
Možnost připojení 
Díky připojení prostřednícím Wi-Fi a nabídce aplikací Epson pro mobilní tisk můžete využít funkci 
skenování do cloudu a tisknout z jakéhokoli místa kanceláře. 
 
 
 

 

 

 


