Epson segue troca de laser por tanque de tinta e lança a multifuncional M3170
Voltada a empreendedores e pequenos negócios, a monocromático M3170 expande a EcoTank Série
M e oferece economia de até 90%
São Paulo, 15 de julho de 2019 - Em busca de criar soluções que auxiliem no desenvolvimento
econômico de diferentes indústrias, a Epson, líder mundial em impressão, projeção e imagem digital,
tem investido na troca da impressão a laser pela tecnologia tanque de tinta em produtos
monocromáticos. E, nesta segunda-feira, a empresa anunciou o lançamento da multifuncional M3170,
equipamento que combina impressão, cópia, digitalização e fax.
“A EcoTank Série M é uma linha de impressoras monocromáticas wireless, voltadas a empreendedores
e pequenos negócios com necessidade de alto volume de impressão. Com a M3170, além da alta
durabilidade e qualidade de impressão, é possível alcançar economia de até 90% em comparação com
a impressão à laser, pois o custo por página em tanque de tinta é reduzido de R$ 0,21 para R$ 0,01”,
afirmou Esther Hamoui, gerente de produtos da Epson.
Com duas garrafas de tinta inclusas, a multifuncional M3170 imprime até 11 mil páginas em preto, a
uma velocidade de até 39 ppm (páginas por minuto). O modelo possui alimentador automático de
folhas e fácil impressão e cópia com visor LCD touch colorido de 2,4 polegadas. Além disso, com
wireless e ethernet, permite impressões a partir de smartphones e tablets e o compartilhamento em
rede por diferentes usuários.
“A troca da tecnologia de impressão a laser por tanque de tinta é uma tendência do mercado. Com a
Ecotank Série M, provamos que desempenho e economia estão interligados. Temos convicção da
qualidade desta solução e, por isso, oferecemos cinco anos de garantia como oferta de lançamento”,
encerrou Esther Hamoui.
Neste ano, a Epson já havia lançado a impressora M1120 e a multifuncional M2170. Nos próximos
meses, a empresa seguirá apresentando novas soluções para diferentes segmentos do mercado.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de
produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até projetores
3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e superar as
expectativas dos clientes no campo da impressão por injeção de tinta, comunicações visuais,
dispositivos móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de 81 mil
pessoas em 85 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas ao meio
ambiente global e às comunidades nas quais opera.

Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você
também pode se conectar com a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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