Impressoras que geram economia para toda a
família durante Ensino a Distância
As multifuncionais Epson Ecotank L3150 e L4160 são uma solução perfeita e
sustentável para quem precisa estudar em casa
A partir do dia 22 de abril o governo de São Paulo liberou as aulas virtuais para
estudantes da rede pública, prática que já está sendo adotada por outras escolas
particulares de diversos Estados. Crianças estudando em casa precisam desenvolver
algumas atividades que dependem de impressoras, scanners e computadores.
O ensino a distância (EAD) traz várias vantagens e praticidades, mas também pode
gerar um impacto financeiro no bolso. Portanto, ao decidir qual equipamento se deve
comprar, é importante avaliar não só o desempenho, mas também seu custo benefício.
No caso das impressoras, os custos a serem considerados na escolha de uma
tecnologia em detrimento de outra são aqueles que se referem a impressão,
manutenção e insumos, como garrafas de tinta e cartuchos.
A fim de gerar mais economia para os seus consumidores a Epson aposta no
desenvolvimento de equipamentos com tecnologia tanque de tinta. “Um conjunto de 4
garrafas de tinta colorida, equivale a aproximadamente 35 conjuntos de cartuchos. A
necessidade de troca é muito menor, já que as garrafas que vêm com a impressora
duram bastante”, diz Esther Hamoui, gerente de produtos da Epson.
Escolha as multifuncionais
As atividades escolares costumam ser bem variadas, por isso, equipamentos
multifuncionais, que imprimem, scaneiam e copiam, são mais úteis para os estudantes,
por esse motivo, a Epson recomenda a Ecotank L3150 e a Ecotank L4160.
A Multifuncional Ecotank L3150 proporciona baixo custo de impressão com alto
rendimento. Imprime até 7.500 páginas coloridas ou 4.500 páginas em preto, atingindo
a velocidade de impressão de até 33ppm em preto e 15ppm em cores.
Com conexão Wireless e Wi-Fi Direct integrado, imprime sem fios diretamente de seus
dispositivos móveis, além de proporcionar um fácil abastecimento dos tanques, graças
ao sistema Ecofit: simples, sem sujeira e sem desperdício.
Com baixíssimo custo de impressão e alto rendimento, a Multifuncional Ecotank L4160
imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, também atingindo a
velocidade de impressão de até 33ppm em preto e 15ppm em cores.
Este modelo oferece impressão frente e verso automático, visor colorido de 1,4” para
fácil manuseio, e conectividade Wireless com Wi-Fi Direct integrado para imprimir a

partir de seus dispositivos móveis. Além de contar também com sistema
Ecofit, para abastecer de forma simples, sem sujeira e sem desperdício.

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao conectar
pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de precisão. A
empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em jato de tinta,
comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para a realização
de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo vendas
anuais de mais de US$ 10 bilhões.
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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