
Expression Photo XP-55
DATASHEETS

Maak en deel fotoafdrukken van superieure kwaliteit met deze 
gebruiksvriendelijke zeskleuren Wi-Fi-printer met Epson Connect en 
afdrukken op cd's en dvd's

Ideaal voor enthousiaste fotoliefhebbers die op zoek zijn naar superieure fotoafdrukken. 
De Expression Photo XP-55 maakt gebruik van Claria Photo HD-inkt om ervoor te zorgen 
dat foto's generaties lang kunnen worden bewaard1. Door de toevoeging van Wi-Fi en 
mobiel afdrukken met Epson Connect2 kunt u snel en gemakkelijk uw creaties delen. Ook 
de dubbele papierlade en de mogelijkheid voor afdrukken op cd's/dvd's zijn van voordeel.

Superieure resultaten
De XP-55 is speciaal ontworpen voor enthousiaste fotoliefhebbers die resultaten van 
topkwaliteit willen. De printer maakt gebruik van Epson's eigen Claria Photo HD Ink, een 
uitzonderlijk zeskleureninktsysteem met afzonderlijke inktpatronen voor duurzame foto's 
van superieure kwaliteit die maar liefst 300 jaar kunnen worden bewaard in een fotoalbum1

. 

Mobiel afdrukken
Epson Connect bestaat uit Epson iPrint2– voor eenvoudig en draadloos afdrukken vanaf 
smartphones en tablets; Epson Creative Print2 – foto's rechtstreeks vanuit Facebook 
afdrukken, en Epson Email print2 – overal ter wereld afdrukken door foto´s en 
documenten rechtstreeks naar de printer te mailen. AirPrint3 wordt ook ondersteund.

Draadloze connectiviteit
Thuis op elke plek draadloos afdrukken. Dankzij de automatische Wi-Fi-instelling4 kunt u 
in een handomdraai draadloos via uw laptop of computer afdrukken. De XP-55 is tevens 
voorbereid voor draadloze PictBridge, zodat u direct kunt afdrukken vanaf compatibele 
camera's.

Veelzijdige afdrukmogelijkheden
De dubbele papierlade, één voor A4 en één voor fotopapier, en een invoer voor speciale 
media om dikkere kaarten af te drukken bieden gemakkelijke, veelzijdige afdrukopties. U 
kunt ook direct afdrukken op geschikte cd's en dvd's. Via dubbelzijdig afdrukken kunt u 
geld besparen en milieuvriendelijker werken.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Fotoafdrukken van hoge kwaliteit
Claria Photo HD-inkten voor uitzonderlijke, 
duurzame foto's
Flexibel
Wi-Fi-aansluitmogelijkheden en eenvoudig 
mobiel afdrukken.
Dubbele papierladen
Eén voor A4-papier en één voor fotopapier
Veelzijdige media
Drukt af op tal van media, inclusief dikke 
kaarten en cd's/dvd's
Snelle resultaten
Drukt een foto af in slechts 10 seconden5



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CD36402

Streepjescode 8715946542676

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 2 stuks

Expression Photo XP-55

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Software (CD)
Plaatsingshandleiding
Stroomkabel
Hoofdapparaat
Afzonderlijke inktpatronen

COMPATIBILITEIT VAN INKTPATROON

24
24
24
24
24
24
24

INKT RENDEMENTGEGEVENS

Olifant 24 Olifant 24XL

240 pagina's* 500 pagina's*

360 pagina's* 740 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.

1.  De lichtbestendigheidswaarden van afdrukken zijn
gebaseerd op versnelde tests van afdrukken die in albums
op speciale media opgeslagen zijn. De daadwerkelijke
stabiliteit van een afdruk is afhankelijk van de media, de
afbeelding, de weergavecondities en blootstelling aan
licht, vocht en atmosferische omstandigheden. Epson geeft
geen garanties met betrekking tot de levensduur van
afdrukken.
2.  Voor Epson iPrint en Epson Creative Print zijn een
draadloze verbinding en de Epson-printapps vereist. Voor E
mail Print en Epson Remote Print Driver is een
internetverbinding vereist. Ga voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten naar www.epson.nl/connect
3.  AirPrint-printers werken met iPad (alle modellen),
iPhone (3GS of hoger) en iPod touch (3e generatie of hoger)
met de nieuwste iOS-versie.
4.  Automatische setup is compatibel met Windows 8,
Windows 7, Windows Vista en Mac OS. Voor de eerste Wi
Fi-setup hebben Windows XP-gebruikers een USB-kabel
nodig. Deze wordt niet meegeleverd.
5.  Ga voor testvoorwaarden naar www.epson.eu/testing

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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