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Kompakt 4-i-1-bläckstråleskrivare utformad för hemmet och mindre 
kontor med ADM, stor LCD-display, Wi-Fi och mobil utskrift.

Denna eleganta, kompakta och lättanvända 4-i-1-bläckstråleskrivaren kan minska avfall 
och kostnader med dubbelsidig utskrift i A4 och prisvärda separata bläckpatroner. Ta dig 
snabbt igenom flersidig kopiering, skanning och faxning med den automatiska 
dokumentmataren (ADM) och den stora LCD-displayen på 6,1 cm. Det är lätt att skriva ut 
var du än är med Wi-Fi, Wi-Fi Direct, appar för mobil utskrift1 och molnskanning. 

Kompakt och elegant
Tack vare den snygga och stilrena utformningen passar den här utrymmesbesparande 4-
i-1-modellen lätt in i alla hemmakontor. 

Enkel att använda
Det är lätt att navigera bland skrivarfunktionerna på plats tack vare det intuitiva 
användargränssnittet och den stora LCD-displayen. Bli snabbt klar med uppgifter med 
hjälp av 30-sidig ADM (automatisk dokumentmatare) för flersidig skanning, kopiering och 
faxning med minimal ansträngning. Spara papper och pengar med dubbelsidig utskrift i 
A4. 

En prisvärd lösning
Med separata bläckpatroner ger Epsons 603-bläck i fyra färger pålitliga, livfulla och 
tydliga utskrifter till en minimal kostnad. Varje färg levereras individuellt förpackad, så att 
du endast behöver byta ut de färger du behöver. Detta gör separata bläck 50 % 
effektivare jämfört med patroner med tre färger1. Du kan minska kostnaderna ännu mer 
med Epsons XL-patroner, som kan skriva ut 2,5 gånger så många sidor2.

Bli trådlös
Med Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skicka dokument för utskrift via smarta enheter med 
appen Epson iPrint3. Den kan även ta emot filer nästan varifrån som helst i världen via 
Epson Email Print3. Du kan spara eller dela dokument på nätet genom att skanna direkt 
till molnlagringsplatser3.

VIKTIGA FUNKTIONER

Wi-Fi 4-i-1
Skriva ut, skanna, kopiera och faxa
Företagsfunktioner
ADM, dokument av företagskvalitet och 
dubbelsidig utskrift i A4
Enkel mobil utskrift och skanning
Skriv ut enkelt från din smarttelefon eller platta 
och utnyttja molnskanning3

Separata bläckpatroner
Spara pengar genom att enbart byta ut de 
färger som behövs
6,1 cm stor LCD-display
Navigera lätt mellan skrivarfunktionerna
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SKU C11CG31402

Streckkod 8715946665603

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 4 Styck
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LEVERANSOMFATTNING

Huvudenhet
Separata bläckpatroner
Garantidokument
Programvara (CD)
Strömkabel
Uppställningsanvisning

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

603

603

603

603

603

603

BLÄCKKAPACITETSDATA

Sjöstjärna 603
Sjöstjärna 

603XL

150 sidor* 500 sidor*

130 sidor* 350 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på 
ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den 
verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som 
skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns 
på www.epson.eu/pageyield

1.  Baserat på tester som utförts av BLI i juli 2019,
jämfört med motsvarande skrivarmodeller från konkurrent (HP
och Canon), med patroner med tre färger och enligt
tillverkarnas webbplatser juli 2018. Viktning för dokument-
och fotoutskrifter som tillämpats baserat på ”Printing Usage
& Attitudes Study” från TNS juni 2013.
2.  Epson iPrint och Epson Creative Print kräver en
trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Epson Email
Print, Epson Remote Print Driver och Epson Scan-to-Cloud
kräver en internetuppkoppling. Mer information och en
lista över språk och enheter som stöds finns på
www.epsonconnect.eu
3.  Mer information finns på www.epson.eu/pageyield

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