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Epson EcoTank M15140

Dukung Produktifitas
Selama Pandemi

EXPOSEMEDIA - Epson mengawali 2021 dengan merilis printer dari lini A3 EcoTank Monochrome dan 
scanner dari lini dari WorkForce Scanner. A3 EcoTank Monochrome dan lini WorkForce Scanner diran-

cang untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM), ataupun perusahaan yang membutuhkan pen-
garsipan digital, seperti sektor keuangan, perawatan kesehatan, korporasi, dan pemerintah.

“Epson Indonesia akan terus berkomitmen untuk terus 
memberikan pelayanan dengan menyediakan produk-pro-
duk berkualitas, inovatif, serta berteknologi mutakhir bagi 
para pecinta produk Epson di Indonesia, terutama di kondisi 
pandemi saat ini,” ujar Riswin Li, Head of Marketing Division 
Epson Indonesia, dalam keterangan yang diterima detikINET.

Lalu untuk produk pertama dari lini A3 EcoTank mere-
ka adalah M15140, yang disebut sebagai solusi pencetakan 
monokrom ringkas dan hemat biaya. Printer ini diklaim bisa 
menghasilkan cetakan berkualitas yang tahan lama.

Didukung dengan Teknologi PrecisionCore, M15140 dapat 
mencetak di ukuran 25ipm hingga A3 +, memindai, dan men-
yalin dengan kecepatan tinggi, menjadikannya printer yang 
cocok untuk kantor ritel dan perusahaan.

Pengguna bisa mendapatkan kualitas cetak hingga 
4800dpi, dengan tinta DURABrite ET M15140dengan harga 
terjangkau, dan menghasilkan hingga 7.500 halaman cetakan 
ekstra tajam, jernih, tahan air dan noda - termasuk barcode- 
untuk dokumen bisnis hitam putih berkualitas tinggi.

“Printer A3Monokrom,3-in-1 ini menawarkan total biaya 
kepemilikan yang cukup rendah tanpa mengurangi kualitas 
cetak, memungkinkan bisnis di ritel dan ruang korporat me-
nikmati lebih sedikit perawatan dan lebih sedikit waktu henti 

sehingga pengguna dapat fokus pada hal-hal penting lainnya,” 
kata Syahrizal Apriyanto, Head of Consumer & Retail Devel-
opment Department Epson Indonesia dalam keterangan yang 
sama.

Epson melengkapi M15140 dengan teknologi Heat-Free 
yang disebut bisa menyederhanakan proses pencetakan, dan 
tak membutuhkan pemanasan di awal layaknya printer laser 
tradisional.

Teknologi ini diklaim ramah lingkungan karena bisa print-
head Heat-Free yang dipakai bisa memasukkan tinta ke kertas 
secara langsung. Menurut Epson, tak ada panas yang dihasil-
kan dalam proses tersebut, yang kemudian bisa menghemat 
biaya listrik dan suku cadang.

Printer monokrom multifungsi baru ini memiliki kapasi-
tas kertas yang tinggi hingga 550 halaman, mengurangi wak-
tu berhenti untuk isi ulang kertas sehingga meningkatkan 
efisiensi proses pencetakan.

Pemindaian dan pengeditan juga disederhanakan dengan 
Epson ScanSmart, yang mengubah dokumen yang dipindai ke 
dalam berbagai format untuk penggunaan yang berbeda.

Tidak hanya printer Epson EcoTank M15140dariEpson.Epson juga 
merilis lima model baru ke rangkaian produk WorkForce:DS-530II, 
DS-570WII, DS-730N, DS-770IIdanES-580W. (dtik/*)


