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Vi introducerar Epson Claria ET Premium-bläck med sex färger. Det 
nya grå bläcket gör det enkelt att uppnå enastående svartvita bilder, 
medan det svarta pigmenterade bläcket säkerställer skarp text när 
dubbelsidiga dokument skrivs ut på vanligt papper. Allt detta gör 
denna skrivare till ett fantastiskt val för varje uppgift i ditt hem.

Låg utskriftskostnad
Ultralåg kostnad per sida tack vare det innovativa EcoTank-påfyllningssystem utan 
bläckpatroner, med lättanvända, spillfria flaskor. Skriv ut upp till 2 300 bilder i hög kvalitet 
med en enda uppsättning bläckflaskor¹.
Bilder som varar i generationer
Känn dig trygg – bilder som skrivs ut med Claria ET Premium-bläck håller i upp till 300 år i 
ett fotoalbum2.
Äkta vara
Med äkta Epson-bläck får du problemfri och tillförlitlig utskrift varje gång. Vi gör stora 
investeringar i forskning och högteknologiska tillverkningsanläggningar och låter våra 
produkter genomgå stränga tester så att du får produkter med högsta möjliga kvalitet. 
Tack vare nästa generations design är Epsons bläckbehållare dessutom lättare att 
använda än någonsin. Nykonstruerade behållare ger spillfri påfyllning och tillåter endast 
att korrekt färg fylls på i motsvarande behållare. 



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Innehåll 1 x 70,0 ml Grey

Kort namn 114

Symbol 114 6 Färgbläckbehållare

Storlek Standard

LOGISTIKINFORMATION

SKU C13T07B540

Streckkod 8715946687339

Carton Weight 0 kg

Tillverkningsland Indonesien

114 EcoTank Grey ink bottle

1.  Angiven bläckåtgång är uppskattningar som baseras på
Epsons egna metoder för utskriftssimuleringar med
testbilder enligt ISO/IEC 29103 baserat på det bläck som
medföljer den här skrivaren och foton som skrivs ut i
formatet 10x15 cm. Angiven bläckåtgång baseras INTE på
ISO/IEC29102. Bläckåtgången kan variera beroende på
bilderna som skrivs ut, vilket papper som används, hur
ofta utskrifter sker samt driftmiljö och förhållanden i
omgivningen såsom temperatur. I samband med den första
skrivarinstallationen används en viss bläckmängd i syfte
att fylla skrivhuvudets munstycken. Av detta skäl kan
utskriftskapaciteten hos den första, medföljande
uppsättningen vara lägre.
2.  Bedömningen av utskrifternas hållbarhet baseras på
accelererade tester av utskrifter på specialmedia som
förvaras i arkivmappar i album. Den faktiska
utskriftsstabiliteten varierar beroende på utskriftsmedia,
den utskrivna bilden, visningsförhållanden, ljusstyrka,
luftfuktighet och andra miljöförhållanden. Epson garanterar
inte utskrifters hållbarhet.

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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