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Denna allt i ett-enhet är kompakt och elegant och kan inte annat än 
imponera med sina funktioner för Wi-Fi Direct, separata bläckpatroner, 
mobila utskrifter och dubbelsidig utskrift i A4.

Denna prisvärda, eleganta och kompakta allt i ett-enhet är snygg ur alla vinklar. Upptäck 
hur enkla vardagliga uppgifter kan bli med dubbelsidiga utskrifter i A4, en frontmatad 
papperskassett med plats för upp till 150 ark , minneskortplats samt en 6,1 cm stor LCD-
display. Det är enkelt att skicka objekt till utskrift när du är hemma eller från nästan var 
som helst via Email Print1. Att dela skanningar sker också enkelt via Scan-To-Cloud. 

Snygg och utrymmesbesparande
Att integrera teknik i hemmet kan vara en utmaning, så om du har ont om utrymme kan 
den kompakta och utrymmesbesparande designen hos denna allt i ett-skrivare vara en 
lösning som passar dig. Dessutom ser den fantastisk ut från alla vinklar genom sina 
eleganta, rena linjer på varje sida.

Enkel att använda
Denna skrivare har utformats för att vara enkel att använda med alla viktiga funktioner och 
ett antal extra för din bekvämlighets skull. Wi-Fi för trådlös utskrift och skanning i hemmet 
gör den mångsidig, liksom Wi-Fi Direct för utskrift utan ett trådlöst nätverk. Dela 
skanningar med Scan-To-Cloud och skriv ut foton utan dator med hjälp av 
minneskortkortplatsen och den 6,1 cm stora LCD-displayen. Använd papper effektivt med 
dubbelsidig A4-utskrift (duplex) och minimera antalet påfyllningar med papperskassetten 
för 150 ark. 

Låg kostnad men ändå pålitlig
Genom sina separata bläckpatroner ger Epsons 502-bläck i fyra färger tillförlitliga, livfulla 
och tydliga utskrifter till en minimal kostnad 

Släpp dina smarta enheter fria
Åtnjut trådlös utskrift och skanning i hemmet via Epsons kostnadsfria app iPrint1. Med 
Email Print kan du även skriva ut från nästan var som helst i världen genom att helt enkelt 
e-posta filerna till skrivaren1. Känner du dig konstnärligt lagd? Appen Creative Print kan 
skriva ut foton direkt från Facebook, skapa anpassade gratulationskort och brevpapper 
och till och med förvandla foton till målarboksmallar1. 
Du kan även utnyttja Apple Airprint2.

VIKTIGA FUNKTIONER

Kompakt och stilren
Kompakt format och ser bra ut från alla vinklar
Smidig och effektiv
Dubbelsidig utskrift och frontmatat pappersfack 
för upp till 150 ark
Mobil utskrift
Frihet att skriva ut från nästan var som helst1

Wi-Fi och Wi-Fi Direct
Trådlös utskrift med eller utan nätverk
6,1 cm stor LCD-display
Visa och skriv ut foton direkt från ett minneskort



LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CG29402

Streckkod 8715946649719

Tillverkningsland Filippinerna

Pallstorlek 2 Styck

Expression Home XP-5100

LEVERANSOMFATTNING

Separata bläckpatroner
Huvudenhet
Strömkabel
Uppställningsanvisning
Programvara (CD)
Garantidokument

KOMPATIBILITET FÖR 
BLÄCKPATRONER

502

502

502

502

502

BLÄCKKAPACITETSDATA

Kikare 502 Kikare 502XL

210 sidor* 550 sidor*

165 sidor* 470 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.  – Epson iPrint och Epson Creative Print kräver en
trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Epson Email
print, Epson Remote Print Driver och Epson scan-to-cloud
kräver en internetuppkoppling. Mer information och en
lista över språk och enheter som stöds finns på
www.epsonconnect.eu
2.  AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med
iPhone 4S och senare, med iPad 2 och senare, alla iPad
Air- och iPad mini-modeller, den femte generationens iPod
touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den
senaste versionen av OS X
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