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Skriv ut fantastiska bilder i upp till A3+-storlek med denna trådlösa 
multifunktionsskrivare med sex färger för kreativa entusiaster

Släpp lös din kreativitet med fantastiska bilder och dokument i A3+-format till otroligt låg 
kostnad per sida. Skriv ut, kopiera och skanna enkelt med den imponerande 
färgpekskärmen på 10,9 cm, 5-vägs mediahantering och det innovativa bläcksystemet 
med sex färger. Det här är en perfekt skrivare för konstnärliga moderna familjer, utan 
kladdiga bläckpatroner att byta ut och med flexibla anslutningsfunktioner.

Bläcksystem med sex färger
Epson Claria ET Premium-bläck producerar hållbara bilder i hög kvalitet i upp till A3+-
storlek, såväl som enastående svartvita bilder med vårt nya gråa bläck. Det svarta 
pigmenterade bläcket passar perfekt för att skriva ut skarp text på vanliga papper.

Spara tid och pengar
Denna ekonomiska skrivare ger dig möjlighet att skriva ut upp till 2 300 bilder i hög kvalitet 
med en enda uppsättning bläckflaskor1. Flaskorna och behållarna är utformade för att 
vara lätta att använda, vilket innebär att du slipper krångel och kladd när det är dags att 
fylla på dem.

Modern flexibilitet
Med kompletta Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- och Ethernet-anslutningar kan du enkelt integrera 
denna skrivare med din befintliga uppsättning i hemmet. Du kan dessutom skriva ut från 
SD-kort och USB-minnen via färgpekskärmen på 10,9 cm. 

Konstnärlig mediekompatibilitet
ET-8550 har främre pappersfack i foto- och A4-storlek och den kan dessutom skriva ut 
direkt på lämpliga CD-/DVD-skivor. Det bakre A3+-facket används också för 
specialmedier, t.ex. hantverkspapper och kort, medan den raka pappersmatningen i A3+-
format innebär att du kan skriva ut på medier med upp till 1,3 mm tjocklek och 2 m längd!

Epson Smart Panel-appen
Denna app ger dig möjlighet att styra skrivaren från din smarta enhet2. Skriv ut bilder, 
kopiera dokument, konfigurera och felsök din skrivare och låt kreativiteten flöda med ett 
brett utbud av konstnärliga mallar.

Värmefri teknik
Med värmefri Micro Piezo-teknik kan du dra fördel av konsekventa höghastighetsutskrifter 
med kraftigt minskad energiförbrukning, så att du kan spara både tid och pengar.

VIKTIGA FUNKTIONER

Epson Claria ET Premium-bläck i sex färger
Skriv ut kantlösa A3+-färgbilder och 
fantastiska svartvita bilder
Utskrifter till superlåg kostnad
Skriv ut upp till 2 300 bilder i hög kvalitet med 
en enda uppsättning bläckflaskor1

Moderna anslutningar
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet och kompatibel 
med Apple AirPrint
För arbete och fritid
Pappersfack i A4- och fotostorlek, plus två 
A3+-matningar bak för tjockare medier
Dubbelsidig utskrift (endast A4)
Skriv ut skarp text på A3+- och A4-dokument 
med det svarta pigmenterade bläcket



PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Anslutningar USB, Ethernet, Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-värd, SD Card 

Slot

Energiförbrukning 17 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 7,5 Watt Redo, 

0,3 Watt (stänga av), TEC 0,16 kWh/week

Mått 523 x 379 x 169 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 11,1 kg

Ljudnivå 5 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 37 dB (A) with Epson 

Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Kompatibla operativsystem Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, 

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later

Medföljande programvara Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Konfig

Mobile and Cloud printing 

services

Apple AirPrint, Mopria

Colour Black

TEKNIK

Printing Method 6-colour inkjet printer

Minimal droppstorlek 1,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

Utskriftsupplösning 5.760 x 1.440 DPI

UTSKRIFT

Number of colours 6 colour

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

16 Sidor/min Monokrom, 12 Sidor/min Colour

Maximal utskriftshastighet 32 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 32 Sidor/min Colour (vanligt papper), 25 Sekunder 

per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Print from PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

Färger Black [Pigment], Photo Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye]

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SKANNER

Skanningsupplösning 1.200 DPI x 4.800 DPI (horisontell x vertikal)

Scannertyp Contact Image Sensor (CIS)

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack 3

Pappersformat A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 

cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

100 x 148 mm, Användardefinierat, B4 (25,7x36,4 cm), Rättsligt, Executive

Dubbelsidig Ja (A4, vanligt papper)

Mediahantering Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4, vanligt papper), Borderless print, CD- och DVD-tryck, 

Fine Art Paper Path, Rear specialty media feed, Stöd för tjocka media

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning, 50.000 Sidor

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CJ21401

Streckkod 8715946676722

Tillverkningsland Indonesien
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LEVERANSOMFATTNING

Strömkabel
Driver and Utilities (CD)
Ink set
Snabbstartsguide
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1.  Angiven bildkapacitet per bläckflaska beräknas baserat
på ISO/IEC 29103-mönstret med Epsons metod där bilder
skrivs ut i 10 x 15 cm format och INTE baserat på ISO/IEC
29102. Bläckåtgången kan variera beroende på bilderna som
skrivs ut, vilket papper som används, hur ofta utskrifter
sker samt driftmiljö och förhållanden i omgivningen såsom
temperatur. I samband med att skrivaren konfigureras
första gången används en viss bläckmängd för att fylla
skrivarhuvudets munstycken. Av detta skäl kan
utskriftskapaciteten hos den första, medföljande
uppsättningen vara lägre. Mer information finns på
www.epson.eu/pageyield
2.  Epson Smart Panel och Epson Creative Print kräver
trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Epson Email
Print, Epson Scan-to-Cloud och Epson Remote Print Driver
kräver internetuppkoppling. Mer information och en lista
över språk och enheter som stöds finns på
www.epsonconnect.eu

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


