
Epson Ink/102 Ink Bottle 70ml YL

Code:
SUIEP4465898

Vendor code:
C13T03R440

EAN code:
8715946643373

102 EcoTank Yellow ink bottle

Afdrukken als een professional

Afdrukken van hoogwaardige documenten is eenvoudig met deze betrouwbare vierkleuren inkt die wordt geleverd
met zwarte pigmentinkt en dye-kleureninkten. Ideaal voor de productie van prints met scherpe, duidelijke tekst en
levendige kleuren.

Verlaag de inktkosten

Op zoek naar een uitzonderlijk betaalbare afdrukoplossing? Met de eerste inktset die wordt meegeleverd met de
printer kunt u gemiddeld 90% besparen op de inktkosten2. De inktset is niet alleen betaalbaar, maar het is ook
ronduit indrukwekkend hoeveel pagina's u kunt afdrukken met slechts één set: tot 7500 pagina's in zwart-wit en
6000 in kleur1.

Speciaal ontworpen voor gebruiksgemak

De inktflessen van Epson zijn eenvoudiger in gebruik dan ooit dankzij het ontwerp van de nieuwste generatie. De
nieuw ontwikkelde flessen zorgen voor navullen zonder geknoei en zijn zo ontworpen dat u alleen met de juiste
kleur inkt kunt navullen.



Het originele artikel

Geniet van probleemloos en betrouwbaar afdrukken met originele inkten van Epson. Wij investeren in uitgebreid
onderzoek en high-tech productiefaciliteiten, en onderwerpen onze producten aan een strikt testprogramma om u te
kunnen voorzien van een product van de hoogste kwaliteit.

Gewicht en omvang

Breedte verpakking 58 mm

Diepte verpakking 175 mm

Gewicht verpakking 134 g
Hoogte verpakking 58 mm

Type verpakking Doos

Kenmerken

Aantal gekleurde inktcartridges 1

Aantal per verpakking 1 stuk(s)

Compatibiliteit - EcoTank ET-4750 - EcoTank ET-3750 - EcoTank
ET-3700 - EcoTank ET-2750 - EcoTank ET-2700

Inkttype Inkt op pigmentbasis

Land van herkomst Filipijnen
Merkcompatibiliteit Epson

OEM-code C13T03R440

Printkleuren Geel

Printtechnologie Inkjetprinten
Soort Origineel

Type kleureninkt Inkt op pigmentbasis

Volume gekleurde inkt 70 ml

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking breedte 31 cm

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht 4,72 kg
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 15 cm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte 48 cm

Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking 30 stuk(s)

Producten per pallet 1350 stuk(s)
Producten per pallet (UK) 1890 stuk(s)


