FICHA DE PRODUTO

Expression Premium XP-7100

Impressora multifunções avançada com alimentador automático de
folhas que produz fotografias brilhantes e documentos excecionais,
fornecida com várias funções fáceis de utilizar.
Esta impressora multifunções topo de gama compacta e elegante é ideal para famílias
ocupadas que querem imprimir fotografias excecionais e brilhantes e documentos nítidos
e definidos. A conectividade Wi-Fi e a impressão móvel oferecem uma enorme
flexibilidade e as funções como a impressão frente e verso A4, um alimentador
automático de folhas (ADF, Automatic Document Feeder) e um ecrã tátil de 10,9 cm
tornam este dispositivo rápido e fácil de utilizar.
Estilo e versatilidade
A tecnologia pouco estética é uma coisa do passado, graças a esta multifunções
apelativa de qualquer ângulo. Inclui um alimentador automático de folhas para digitalizar
e copiar documentos com várias páginas com face única e frente e verso, dois tabuleiros
de papel para papel A4 e fotográfico, impressão frente e verso e alimentação posterior
para suportes especiais.
O melhor de dois mundos
Desfrute da beleza das fotografias de alta qualidade e de documentos de texto nítido e
bem definido com o conjunto de tintas pigmentadas e tinta corante Claria Premium de 5
cores. As fotografias são cristalinas com cores vibrantes e pretos intensos e ricos, uma
vez que a tinta Claria Premium incorpora um tinteiro preto fotográfico.
Impressão móvel
Imprima a partir de dispositivos inteligentes com as aplicações gratuitas da Epson, Wi-Fi,
e Wi-Fi Direct. Imprima e digitalize sem fios com a aplicação iPrint1 da Epson ou
experimente a aplicação Creative Print1 da Epson para imprimir fotografias a partir do
Facebook, criar cartões personalizados e muito mais. Pode ainda imprimir a partir de
praticamente qualquer parte no mundo enviando ficheiros por e-mail para a impressora
com Epson Email Print1.
Funções sem complicações
Pode contar com um ecrã tátil de 10,9 cm e uma entrada para cartão de memória para
navegar mais facilmente e imprimir fotografias diretamente sem computador. Pode
também imprimir CDs e DVDs adequados. Para uma utilização ainda mais fácil, o
tabuleiro de saída e painel de controlo motorizados significam que pode imprimir sem
complicações.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Impressora multifunções sem fios compacta
Imprima, digitalize, fotocopie
Impressão móvel
Liberdade para imprimir e digitalizar a partir de
praticamente qualquer lugar1
Alimentador automático de folhas
Digitalizar e copiar vários documentos
Tabuleiros de papel flexíveis
Dois tabuleiros de papel de carregamento
frontal e alimentação posterior
Ecrã tátil interativo de 10,9 cm
Navegação fácil e impressão de fotografias sem
PC a partir do cartão de memória

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
TÉCNICA
Método de impressão

Cabeça de Impressão Epson Micro Piezo™

Configuração dos injectores

360 Injectores preto, 180 Injectores por cor

Tamanho de gota mínimo

1,5 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tecnologia de tinta

Epson Claria™ Premium Ink

Resolução de impressão

5.760 x 1.440 dpi

Multifunções

Impressão, Digitalizar, Cópia

IMPRESSÃO
Velocidade de impressão

15,8 páginas/min Monocromático, 11 páginas/min Cor

ISO/IEC 24734
Velocidade máxima de

12 Segundos por fotografia de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper), 32

impressão

páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²), 32 páginas/min Monocromático (papel normal 75
g/m²)

Cores

Preto, Preto Foto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing.
DIGITALIZAR
Resolução de digitalização

1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertical)

Tipo de digitalizador

Contact image sensor (CIS)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL
Número de tabuleiros de

2

papel
Formatos de papel

Legal, 16:9, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), B5
(17,6x25,7 cm), A6, A5, A4 (21.0x29,7 cm), Definido pelo utilizador

Duplex

Sim (A4, papel normal)

Margem de impressão

0 mm superior, 0 mm direita, 0 mm inferior, 0 mm esquerda (Onde a margem estiver definida.
Caso contrário, 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior.)

Alimentação automática de

30 páginas

documentos
Capacidade da bandeja de

100 Folhas Padrão, 20 Folhas para fotografia

papel
Percurso papel posterior

Sim

(suportes de impressão
especiais)
Processamento de meios

Alimentação automática de documentos, Duplex automático (A4, papel normal), Impressão
sem margens, Impressão em CD/DVD, Alimentação traseira para suportes especiais

GERAL
Tensão de alimentação

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto

390 x 339 x 183 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Sistemas operativos

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

compatíveis

Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Software incluído

Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan

Ligações

USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB Host, SD Card Slot

Serviços de impressão móvel Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver,
e em nuvem

Scan-to-Cloud)

Peso do produto

8,2 kg

OUTRAS FUNÇÕES
Ecrã LCD

Tipo: Cor, Ecrã táctil, Diagonal: 10,9 cm

Cartões de memória

SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC*, MiniSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, MicroSD* (* Adaptador
necessário, não incluído na embalagem)

Características

Ecrã táctil, PictBridge, Remoção do efeito de olhos vermelhos, Optimização de fotografia,
Impressão directa a partir de USB

OUTROS
Garantia

12 Meses Entrega
Extensão da garantia opcional disponível

Expression Premium XP-7100
MATERIAL FORNECIDO
Software (CD)
Manual de instalação
Cabo de corrente
Aparelho principal
Tinteiros Individuais
Documento da garantia

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Expression Premium XP-7100

SKU

C11CH03402

Código de barras

8715946651866

País de origem

Indonésia

Tamanho da Euro palete

2 Peça

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

Laranjas 33

Laranjas 33XL

250 páginas*

530 páginas*

200 fotografias* 400 fotografias*
300 páginas*

650 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas
ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O
rendimento concreto varia consoante as imagens impressas
e as condições de utilização. Para mais informações, visite
www.epson.eu/pageyield

COMPATIBILIDADE COM OS
TINTEIROS
33
33
33
33
33
33

PAPEL RECOMENDADO

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Last extracted: 2018-10-02

1. Epson iPrint e Epson Creative Print necessitam de uma
ligação sem fios e das aplicações de impressão Epson.
Epson Email print, Epson Remote Print Driver e Epson Scan
to-Cloud necessitam de uma ligação à Internet. Para mais
informações sobre os idiomas e dispositivos suportados,
visite www.epsonconnect.eu

