Com novo design, linha EcoTank, da Epson, revoluciona impressão
para empresas e uso doméstico
Além de modelos voltados para grandes e médias empresas, marca também tem impressoras
com tanques de tinta (sem cartucho) para serem usadas em casa e nos pequenos negócios
São Paulo, 10 de abril de 2018 – A Epson, líder em impressão e imagem digital, traz
novidades da linha de impressoras EcoTank. Chegam ao mercado os novos modelos para
pequenos negócios e uso doméstico, a L4150 e L4160. Além do novo design com tanque de
tinta frontal, estão com maior capacidade em preto, imprimindo até 7.500 páginas em preto e
6.000 coloridas. Existem ainda outras vantagens dessa categoria presentes na L4160, que
apresenta sistema de duplex automático e Airprint – impressão via iPhone.
“Queremos facilitar o dia a dia das casas e dos pequenos negócios do Brasil com nossos
modelos EcoTank. Graças aos tanques de tinta integrados de alta capacidade, a impressora
recebe o fornecimento de cor continuamente. Não é necessário substituir nenhum cartucho,
apenas preencher com as garrafas de tinta”, explica Kao Mei I, Gerente de Negócios da Epson.

Já para o ambiente corporativo, a Epson traz os modelos L6161, L6171 e L6191. Mais robustas
e funcionais, contam com a tecnologia PrecisionCore® em suas cabeças de impressão. A
PrecisionCore é o resultado de um investimento de US$ 300 milhões e 10 anos de pesquisa –
o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento da história da empresa. A tecnologia é
patenteada pela Epson e oferece mais nitidez e qualidade nas impressões.

Para a impressão de imagens fotográficas, a multifuncional EcoTank L850 é uma ótima opção.
Seus principais diferenciais são o tanque com seis cores de tinta, impressão em CD e DVD e
entrada para SD Card.
Benefícios da linha Ecotank

A linha EcoTank da Epson apresenta diversos benefícios em comparação às suas
concorrentes. Além de gerar maior economia pelo uso de tanques de tinta ao invés de
cartuchos, também consome até 90% menos energia elétrica comparada à impressão à laser.

As cabeças de impressão destas impressoras são feitas para durar todo o tempo de vida útil da
impressora e evitar problemas técnicos durante o uso.
Reconhecimento mundial

Reforçando a liderança da Epson no meio de impressão digital, a empresa japonesa ganhou
recentemente o iF Design Award 2018, pelo iF International Forum Design, na Alemanha. A
premiação, que aconteceu em Berlim, reconheceu o design e inovação dos modelos L6161,
L7171, L6191, L4150 e L4160.
Sobre a Epson
A Epson do Brasil é subsidiária do grupo japonês Seiko-Epson Corporation, líder mundial em produtos
de imagem e alta precisão. O grupo possui mais de 75 mil colaboradores em 97 empresas localizadas
em todo o mundo. Por conta de suas tecnologias proprietárias, mundialmente, está entre as 10
companhias que mais registram patentes.

No Brasil, a Epson iniciou suas operações em 1982, em 1997 inaugurou sua fábrica em Barueri (Grande
São Paulo), ocupando uma área de 19 mil m², certificada internacionalmente pela ISO 14001 e em 2014
ampliou a produção de produtos no Brasil, instalando uma fábrica no Polo Industrial de Manaus.

Pioneira no desenvolvimento de impressoras tanque de tinta comercializadas sob a marca EcoTank; a
subsidiária brasileira tem como estratégia fortalecer também sua atuação no mercado B2B, por meio de
seus

produtos

profissionais,

entre

eles,

vídeo

projetores,

impressoras

de

grande

formato,

scanners, rotuladoras, mini impressoras para automação comercial e robôs para automação industrial,
além de projetos especiais para aeroportos e área têxtil.

Mais informações: www.epson.com.br
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