
Expression Premium XP-530
ADATLAP

Egyedülálló minőségű fényképeket és éles, kristálytiszta szöveges 
dokumentumokat nyomtathat ezzel a Wi-Fi-csatlakozásra képes 
multifunkciós készülékkel, amely színenként cserélhető 
tintapatronokkal és könnyen használható funkciók egész választékával 
rendelkezik.

Az XP-530 ideális azok számára, akik egyedülálló minőségű fotókat és szöveges 
dokumentumokat szeretnének nyomtatni otthon. A színenként cserélhető tintapatronok 
előnye, hogy csak a kifogyott színt kell cserélni, így csökkenthetők a költségek. A 
sokoldalúságot az Epson Connect biztosítja a mobil nyomtatási lehetőségek széles 
skálájával. A színes LCD kijelzőnek köszönhetően egyszerűen állítható elő számos 
különféle kiváló minőségű fénykép és dokumentum.

Két világ előnyeinek ötvözete 
Az új ötszínű Claria Premium festék- és pigmentalapú tintakészlet segítségével élénk 
színű, kristálytiszta fényképeket készíthet, míg a fekete színek valóban mélyek és 
gazdagok lesznek a hozzáadott fotófekete tintapatronnak köszönhetően. A színenként 
cserélhető tintapatronok csökkentik a tintával kapcsolatos költségeket, mert csak a 
kifogyott színt kell cserélni. 

Mobil nyomtatás
Használjon akár okostelefont vagy táblagépet, a vezeték nélküli nyomtatást és 
szkennelést biztosító iPrint alkalmazás1 az eszközök széles választékára tölthető le. A 
lehetőségek itt nem érnek véget. Az Epson Email Print1 segítségével a világon 
bárhonnan1 lehet nyomtatni. Ehhez csak el kell küldeni a nyomtatónak a 
dokumentumokat és a fényképeket e-mailben. A kreatívabb gondolkodású 
felhasználóknak szánt Creative Print1 alkalmazás hozzáfér a Facebookon tárolt 
fényképekhez, egyedi üdvözlőkártyák és levélpapírok hozhatók létre vele, és 
segítségével a fényképek kifestőkönyvsablonná alakíthatók. A további sokoldalúság 
érdekében a Wi-Fi Direct szolgáltatás egyszerű nyomtatást tesz lehetővé kompatibilis 
vezeték nélküli eszközökről, anélkül, hogy csatlakozni kellene egy vezeték nélküli 
hálózathoz.

Könnyen használható funkciók
Az XP-530 könnyen használható a dönthető kezelőpanelnek és a 3,7 cm-es LCD 
kijelzőnek köszönhetően. Az előre néző papírtálca egyszerű papírcserét és -feltöltést 
tesz lehetővé, a kétoldalas nyomtatási funkcióval pedig időt és pénzt takaríthat meg. 
Ráadásul a fényképek nyomtatásához még csak azzal sem kell bajlódnia, hogy egy PC-
hez csatlakoztassa a nyomtatót. Egyszerűen helyezzen be egy memóriakártyát, és 
kövesse a menü utasításait a nyomtatáshoz.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Multifunkciós kompakt Wi-Fi-készülék
Nyomtatás, szkennelés és másolás
Mobil nyomtatás
A nyomtatás és a szkennelés szabadsága 
szinte bárhol1
Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli nyomtatás hálózat nélkül
Gyors, kétoldalas nyomtatás
Költség- és időmegtakarítás, továbbá kisebb 
környezetterhelés.
Claria Premium tinta
Kristálytiszta, éles szöveg és egyedülálló 
minőségű, fényes fotók



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód Epson Micro Piezo™ nyomtatófej
Legkisebb cseppméret 1,5 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia Claria™ Premium Ink
Nyomtatási felbontás 5.760 x 1.440 dpi

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 
24734

9,5 Lap/perc Monokróm, 9 Lap/perc Colour

Maximális nyomtatási sebesség32 Lap/perc Monokróm (normál papír), 32 Lap/perc Colour (normál papír), 20 másodperc 10 x 15 
cm-es fotónként (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Színek Fekete, Fotófekete, Cián, Sárga, Bíbor
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talál. 

SZKENNELÉS
Szkennelés felbontása 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Szkenner típusa Konkakt képérzékelő (CIS)

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírtálcák száma 1
Papírformátumok A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

0.6729166666666666, Legal
Kétoldalas Igen (A4, egyszerű irodai papír)
Nyomtatási margó 0 mm felül, 0 mm jobb, 0 mm alsó, 0 mm bal (Ahol margó van megadva. Egyébként 3 mm fent, 

balra, jobbra és lent.)
Papírtálca kapacitása 100 Lapok Normál, 20 Fotólapok
Hordozó feldolgozása Automatikus lapfordítás, Szegély nélküli nyomtatás

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 

ENERGY STAR® qualified
Termék méretei 390 x 341 x 138 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 6,2 kg
Kompatibilis operációs rendszerMac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CE81402CE

Vonalkód 8715946615516

db 1 Egységek

Származási ország Indonézia

Palettaméret 30 db

Expression Premium XP-530

A DOBOZ TARTALMA

Színenként cserélhető tintapatronok
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum

TINTAPATRONOK KOMPATIBILITÁSA

33
33
33
33
33
33

TINTAPATRON-KAPACITÁS

Narancsok 
33XL Narancsok 33

530 oldal* 250 oldal*

400 fotók* 200 fotók*

650 oldal* 300 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges 
kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől 
függően változik. További információkért látogasson el a 
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

AJÁNLOTT PAPÍR

1.  – Az Epson iPrint és az Epson Creative Print funkciókhoz
vezeték nélküli kapcsolat és az Epson-nyomtatóalkalmazások
szükségesek. Az Email print és az Epson Remote Print Driver
szolgáltatás internetkapcsolatot igényel. További
információkért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök
listájáért látogasson el a www.epson.hu/connect weboldalra.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


