
Expression Home XP-257
DATASHEETS

Bespaar, geld, ruimte en tijd met deze small-in-one, die Wi-Fi Direct, 
afzonderlijke inkten en mobiel afdrukken biedt.

Bent u op zoek naar een betaalbare, stijlvolle en gebruiksvriendelijke printer? Dit model 
voldoet aan al uw vereisten, en is bovendien compact, produceert hoogwaardige prints 
en kan mobiel afdrukken met Wi-Fi, Wi-Fi Direct en een reeks compatibele apps. 

Stijlvolle small-in-one
Laat uw inrichting niet door een printer bepalen: onze stijlvolle en compacte small-in-one 
reeks kan in de stijl van uw huis worden opgenomen. Dit betaalbare model maakt efficiënt 
gebruik van uw ruimte dankzij de combinatie van afdruk-, scan- en kopieermogelijkheden 
in één apparaat. 

Gebruiksvriendelijk
Houd het eenvoudig, dat is de mantra waarop de XP-257 is gebaseerd. Dit model levert 
een scala aan essentiële functies, maar is heel erg gebruiksvriendelijk. Het is bovendien 
veelzijdig dankzij Wi-Fi voor draadloos afdrukken en scannen bij u thuis en Wi-Fi Direct 
voor afdrukken zonder een draadloos netwerk. 

Efficiënt en betaalbaar
Deze small-in-one maakt gebruik van Claria Home-inkten van Epson, en is ideaal voor het 
produceren van scherpe, duidelijke tekstdocumenten en glanzende foto's in 
hoogwaardige kwaliteit. U krijgt meer voor uw geld dankzij afzonderlijke inkten, zodat u 
alleen de gebruikte kleur hoeft te vervangen. 

Geef smart devices de vrije loop
Profiteer van draadloos afdrukken en scannen vanaf elke plek thuis met de gratis iPrint-
app van Epson1. Email Print maakt het bovendien mogelijk om vanaf vrijwel elke locatie 
ter wereld af te drukken via het e-mailen van bestanden naar de printer1. Bent u in een 
artistieke bui? Met de Creative Print-app kunt u foto's rechtstreeks vanuit Facebook 
afdrukken, eigen wenskaarten en briefpapier maken en zelfs foto's omzetten in sjablonen 
voor een kleurboek1. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Stijlvolle small-in-one
Bespaar ruimte, geld en tijd
Mobiel afdrukken
Van vrijwel elke locatie afdrukken en scannen1

Claria Home Ink
Bespaar geld met afzonderlijke inktpatronen – 
vervang alleen de verbruikte kleur
Wi-Fi en Wi-Fi Direct
Eenvoudig draadloos afdrukken en scannen
Compact
Klein, lichtgewicht ontwerp



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CH17404

Streepjescode 8715946652566

Land van herkomst Filippijnen

Palletformaat 9 stuks

Expression Home XP-257

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Afzonderlijke inktpatronen
Software (CD)
Plaatsingshandleiding
Stroomkabel
Hoofdapparaat
Garantiebewijs
10x15cm Sample media pack

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

29

29

29

29

29

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Aardbei 29 Aardbei 29XL

175 pagina's* 470 pagina's*

180 pagina's* 450 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.

AANBEVOLEN PAPIER

1.  – Voor Epson iPrint en Epson Creative Print zijn een
draadloze verbinding en de Epson-printapps vereist. Voor
Epson Email Print en Epson Remote Print Driver is een
internetverbinding vereist. Ga voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten naar www.epsonconnect.eu.
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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