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Δημιουργήστε εντυπωσιακές φωτογραφίες και ευκρινή, καθαρά 
έγγραφα κειμένου με αυτόν τον εκτυπωτή «όλα σε ένα» με Wi-Fi, με 
μεμονωμένα μελάνια και μια ποικιλία εύχρηστων χαρακτηριστικών.

Ο εκτυπωτής XP-530 είναι ιδανικός για όσους θέλουν να δημιουργούν εντυπωσιακές 
φωτογραφίες και έγγραφα κειμένου στο σπίτι. Με τα μεμονωμένα μελάνια, οι χρήστες 
εξοικονομούν χρήματα, καθώς πρέπει να αντικαθιστούν μόνο το χρώμα που έχει 
χρησιμοποιηθεί. Επίσης, παρέχει ευελιξία, καθώς το Epson Connect προσφέρει μια 
πλήρη σειρά επιλογών εκτύπωσης μέσω κινητών συσκευών. Χάρη στην έγχρωμη 
οθόνη LCD, η δημιουργία διάφορων φωτογραφιών και εγγράφων υψηλής ποιότητας 
γίνεται πολύ εύκολη.

Τα καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων 
Με το πεντάχρωμο σετ υγρών μελανιών και μελανιών pigment Claria Premium, οι 
φωτογραφίες σας θα είναι καθαρές σαν κρύσταλλο με ζωντανά χρώματα και βαθύ, 
πλούσιο μαύρο, χάρη στην προσθήκη φυσίγγων μελανιών φωτογραφικού μαύρου 
χρώματος. Χρησιμοποιώντας μεμονωμένες φύσιγγες μελανιών, αντικαθιστάτε μόνο το 
χρώμα που έχετε χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα να εξοικονομείτε χρήματα. 

Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών
Είτε χρησιμοποιείτε smartphone είτε tablet, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή iPrint
1 σε μια σειρά συσκευών για πραγματικά ασύρματη εκτύπωση και σάρωση. Οι 
δυνατότητες δεν τελειώνουν εδώ. Με το Epson Email Print1, μπορείτε να εκτυπώσετε 
από σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο1 στέλνοντας απλώς μέσω email έγγραφα και 
φωτογραφίες απευθείας στον εκτυπωτή. Για τους πιο δημιουργικούς χρήστες, η 
εφαρμογή Creative Print1 μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε φωτογραφίες στο 
Facebook, να δημιουργεί προσαρμοσμένες ευχετήριες κάρτες και επιστολόχαρτα, αλλά 
και να μετατρέπει φωτογραφίες σε πρότυπα βιβλίων για χρωμάτισμα. Για μεγαλύτερη 
ευελιξία, το Wi-Fi Direct επιτρέπει την εύκολη εκτύπωση από συμβατές ασύρματες 
συσκευές χωρίς να απαιτείται σύνδεση δικτύου.

Εύχρηστα χαρακτηριστικά
Ο εκτυπωτής XP-530 διαθέτει έναν πίνακα ελέγχου με δυνατότητα κλίσης και οθόνη 
LCD 3,7 εκ. για ευκολία χρήσης. Φορτώστε και αντικαταστήστε το χαρτί εύκολα, 
χρησιμοποιώντας το δίσκο χαρτιού στην πρόσοψη και εξοικονομήστε χρόνο και 
χρήματα με την επιλογή εκτύπωσης διπλής όψης. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να 
ξοδεύετε χρόνο με τη σύνδεση σε υπολογιστή, πριν από την εκτύπωση φωτογραφιών. 
Απλώς τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τις προτροπές του μενού για 
την εκτύπωση.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εκτυπωτής μικρών διαστάσεων «όλα σε 
ένα» με Wi-Fi
Εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή
Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών
Ελευθερία εκτύπωσης και σάρωσης από 
σχεδόν οπουδήποτε1

Wi-Fi Direct
Ασύρματη εκτύπωση χωρίς δίκτυο
Γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης
Εξοικονομεί χρόνο, χρήματα και συμβάλλει 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.
Μελάνια Claria Premium
Εντυπωσιακές γυαλιστερές φωτογραφίες και 
ευκρινές, καθαρό κείμενο



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method Epson Micro Piezo™ print head
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού Claria™ Premium Ink
Ανάλυση εκτύπωσης 5.760 x 1.440 DPI

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 
24734

9,5 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9 Σελίδες / λεπτό Colour

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 32 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 32 Σελίδες / λεπτό Colour (plain paper), 20 
Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Χρώματα Black, Photo Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

ΣΆΡΩΣΗ
Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 
χαρτιού

1

Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
0.672916666667, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης Yes
Print Margin 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, 

left, right, bottom.)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 100 Φύλλα Βασικό, 20 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Borderless print

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), ENERGY STAR® 

qualified
Διαστάσεις 390 x 341 x 138 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 6,2 kg
Επίπεδο θορύβου 5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 37 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CE81402CE

Γραμμωτός κωδικός 8715946615516

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας 30 Τεμάχια
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Έγγραφο εγγύησης

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΦΥΣΊΓΓΩΝ ΜΕΛΆΝΗΣ

33
33
33
33
33
33

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Oranges 33XL Oranges 33

530 σελίδες* 250 σελίδες*

400 photos* 200 photos*

650 σελίδες* 300 σελίδες*

*  Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του 
προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 
29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις 
εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.epson.eu/pageyield

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΟ ΧΑΡΤΊ

1.  - Για τις δυνατότητες Epson iPrint και Epson Creative
Print απαιτείται ασύρματη σύνδεση και οι εφαρμογές εκτύπωσης
Epson. Για τις δυνατότητες Epson Email print και Epson
Remote Print Driver απαιτείται σύνδεση στο Internet. Για
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τις υποστηριζόμενες
γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/connect.

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


