Equipamento que gera economia para
pequenos e médios escritórios
Nova Multifuncional EcoTank® L14150 reduz até 90% o custo com suprimentos e é
ideal para pequenas e médias empresas que necessitam imprimir até o tamanho A3+

A partir de março desse ano, com muitos brasileiros trabalhando de casa, a demanda
por equipamentos de impressão aumentou e, de acordo com os institutos de pesquisa
especializados, as impressoras jato de tinta foram as mais vendidas. Com a volta dos
escritórios, a expectativa é de que a demanda por equipamentos multifuncionais mais
robustos para impressão corporativa também suba. Por isso, a Epson anuncia hoje a
nova EcoTank L14150, voltada para pequenas e médias empresas.
A Epson foi pioneira no desenvolvimento de equipamentos de impressão com tanque
de tinta, com mais de 40 milhões de EcoTanks vendidas no mundo, a empresa continua
inovando e expandindo a sua linha de soluções corporativas. A EcoTank L14150 é uma
impressora multifuncional que imprime até A3+ e atende tanto pessoas físicas como
grupos de trabalho. Proporciona maior agilidade no dia a dia e uma economia de até
90% de custo com suprimentos, se comparado aos modelos que utilizam cartuchos.
“Um kit de garrafas de tintas originais Epson tem capacidade de imprimir 7.500 páginas
em preto ou 6.000 páginas em cores” explica Esther Hamoui, gerente de Produtos da
Epson. A tecnologia tanque de tinta veio para revolucionar o mercado, trazer mais
economia aos consumidores e substituir os cartuchos, segundo a gerente da Epson.
Além de economia, a EcoTank L14150 também traz maior agilidade ao ambiente de
trabalho, pois pode imprimir até 38 páginas por minuto em texto preto, e 24 ppm em
texto colorido, sem tempo de espera.
Projetada para atender pequenas e médias empresas, imprime em diversos tamanhos,
desde folhas A4 até papel A3+, possui conectividade avançada Wireless, Wi-Fi Direct e
Ethernet, ideal para compartilhar e contribuir com a equipe de trabalho. A EcoTank
L14150 ainda oferece impressão duplex automática, digitaliza documentos até tamanho
ofício, possui uma bandeja frontal com capacidade para 250 folhas, alimentador
automático de folhas e visor LCD touch colorido de 2,7" para fácil impressão e cópia.
Sobre a Epson

A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a
sociedade, conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão.
A empresa tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo da impressão
de injeção de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições
para conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo
Epson gera vendas anuais mundiais de valor superior a JPY 1 trilhão. global.epson.com/
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