
Expression Premium XP-900
DATASHEET

En mångsidig och kompakt allt-i-ett-enhet med Wi-Fi som ger 
fantastiska foton i upp till A3-storlek, en stor LCD-display, automatisk 
dubbelsidig utskrift samt utskrift på CD- och DVD-skivor

Expression Premium XP-900 är en perfekt, prisvärd allt-i-ett-lösning för utskrift av blanka 
foton och dokument i upp till A3-storlek med hög kvalitet1. De separata bläckpatronerna 
gör att användarna kan skära ner sina kostnader eftersom endast den förbrukade färgen 
behöver bytas ut. Dessutom är den både mångsidig och lättanvänd, och Epson Connect 
erbjuder ett antal olika mobila utskriftstillval.

A3-foton
Ta kontrollen och skriv ut foton med hög kvalitet hemma i upp till A3-storlek. Varför stå 
och vänta? Använd denna praktiska och snabba skrivare för att framställa foton som 
överträffar labbkvalitet - när du själv vill.

Det bästa av två världar
Skapa egna foton och skarpa, tydliga textdokument med den nya, pigmenterade 
bläckuppsättningen Claria Premium med fem färger. Den nya bläckpatronen med 
fotosvart gör dina foton kristallklara, med livfulla färger och en djup, rik svärta.

Mobil utskrift
Med XP-900 blir det enkelt att skriva ut foton och dokument i farten. Frigör potentialen i 
din smartphone eller surfplatta genom att hämta appen iPrint2 för att skriva ut och skanna 
trådlöst. Få ut maximalt av dina Facebook-foton med appen Creative Print2 , som låter dig 
skriva ut foton direkt från Facebook, skapa egna gratulationskort, förvandla foton till 
målarboksmallar och mycket mer. Med Epson Email Print kan du dessutom e-posta 
dokument och foton direkt till skrivaren från i princip överallt i världen.2. Den är också 
kompatibel med Apple AirPrint som låter dig skriva ut från en iPad, iPhone eller iPod Touch
3.

Enkel att använda
Den stora, 6,8 cm stora LCD-displayen gör det enkelt att navigera mellan skrivarens olika 
funktioner. Direktutskrift av foton sker enkelt via minneskort. Dessutom har modellen en 
speciellt utformad bakre pappersmatning för utskrifter på tjockare media i upp till A3-
storlek, automatisk dubbelsidig utskrift samt möjlighet att skriva ut på lämpliga CD- och 
DVD-skivor.

VIKTIGA FUNKTIONER

Kompakt, allt-i-ett premiumenhet
Skriv ut i upp till A3-format; skanna och kopiera 
upp till A4-format
Wi-Fi och Wi-Fi Direct
Trådlös utskrift med eller utan nätverk
Mobil utskrift
Frihet att skriva ut och skanna från nästan 
överallt1

6,8 cm LCD-display
Visa och skriv ut foton direkt från ett minneskort
Bekväm
Dubbelsidig utskrift och CD/DVD-utskrift



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

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

Bläckteknologi Claria™ Premium Ink

Utskriftsupplösning 5.760 x 1.440 DPI

UTSKRIFT

Utskriftshastighet ISO/IEC 

24734

14 Sidor/min Monokrom, 11 Sidor/min Colour

Maximal utskriftshastighet 28 Sidor/min Monokrom (plain paper), 28 Sidor/min Colour (plain paper), 12,5 Sekunder per 10 

x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Färger Black, Photo Black, Cyan, Yellow, Magenta

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

SKANNER

Skanningsupplösning 1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)

Scannertyp Contact Image Sensor (CIS)

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack 1

Pappersformat A3, A4, A5, A6, B5, C6 (kuvert), DL (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Användardefinierat, Rättsligt

Dubbelsidig Ja

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

top, left, right, bottom.)

Pappersfackkapactitet 100 Ark Standard, 20 Fotoark

Mediahantering Automatiskt dubbelsidig, Borderless print, CD- och DVD-tryck, Rear specialty media feed

ALLMÄNT

Energiförbrukning 15 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), ENERGY STAR® 

qualified

Mått 479 x 356 x 148 mm (Bredd x Djup x Höjd)

ANNAN

Garanti 12 Månader Inlämning

Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CF54402

Streckkod 8715946614816

Styck 1 Units

Tillverkningsland Indonesien

Pallstorlek 16 Styck (2 x 8)

Expression Premium XP-900

LEVERANSOMFATTNING

Strömkabel
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
Garantidokument
Separata bläckpatroner
Huvudenhet

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

33
33
33
33
33
33
33

BLÄCKKAPACITETSDATA

Apelsin 33XL Apelsin 33

530 sidor* 250 sidor*

400 photos* 200 photos*

650 sidor* 300 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på 
ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den 
verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som 
skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns 
på www.epson.eu/pageyield

1.  A3-skrivare, A4-skanner och kopiator
2.  Epson iPrint och Epson Creative Print kräver trådlös
uppkoppling och Epsons utskriftsappar. Epson Email print,
Epson scan-to-cloud och Epson Remote Print Driver kräver
en internetuppkoppling. Mer information och en lista över
språk och enheter som stöds finns på www.epson.se/connect

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

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


