
Fotoprinter met professionele kwaliteit en
ingebouwd LCD-kleurenscherm van 1,4 inch



Met de krachtige Epson Stylus Photo R320 kunt
u thuis op elk ogenblik foto’s van hoge kwaliteit
afdrukken. Hij is niet alleen snel, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk, maar dankzij het LCD-
kleurenscherm van 1,4 inch en de ondersteuning
van geheugenkaarten kunt u ook in enkele minuten
tijd uw herinneringen weer tot leven brengen.

Met de Epson Stylus Photo R320
behoudt u de volledige controle over
uw fotoafdrukken. U plaatst gewoon
uw geheugenkaart in het apparaat
of sluit er een compatibele digitale
camera of cameratelefoon1 op aan.
Daarna kunt u uw foto’s op het
ingebouwde LCD-kleurenscherm
van 1,4 inch bekijken, inlijsten of
zelfs bijsnijden voordat u ze afdrukt.
Alles zonder tussenkomst van een
computer. 

Echte foto’s 
Dankzij de superieure fotokwaliteit
van de Epson Stylus Photo R320
komen uw afdrukken werkelijk tot
leven. Leg verbluffende details vast
dankzij de Epson Micro Piezo™-
afdruktechnologie en een
afdrukresolutie van maximaal
5.760 geoptimaliseerde dpi2.
De zeskleureninktset geeft al uw
afdrukken rijke, levendige kleuren
en vloeiende, levensechte tinten.
Nu kunt u zelf verbluffende randloze
foto’s maken, tot op A4-formaat,
die de traditionele fotolabafdrukken
overtreffen.

Duurzame, voordelige resultaten
Met de Epson Stylus Photo R320
gaan uw foto’s lang mee. Door de
duurzame inktformule, die ontwikkeld
is om bescherming te bieden tegen
licht, water en ozon, blijven uw foto’s
en herinneringen langer levendig. 

En door het gebruik van 6 afzonderlijke
inktpatronen hoeft u alleen de
verbruikte kleur te vervangen. Zo wordt
het inktverbruik voordeliger en worden
uw zelfgemaakte foto’s betaalbaarder.



Voornaamste kenmerken

• Bekijk uw foto’s op het ingebouwde
LCD-kleurenscherm van 1,4 inch

• Druk voordelig af dankzij de
6 afzonderlijke inktpatronen 

• Druk rechtstreeks af vanaf alle
populaire geheugenkaarten,
compatibele digitale camera’s
en cameratelefoons1

• Fantastische details dankzij de Epson
Micro Piezo™-afdruktechnologie, tot
5.760 geoptimaliseerde dpi2

• Druk prachtige, randloze foto’s af, tot
op A4-formaat

• Druk rechtstreeks af op compatibele
cd’s en dvd’s

• Ultrasnelle aansluitmogelijkheden
met de USB 2.0-interface

• Pas uw foto’s aan met
gebruiksvriendelijke software

Afdrukken zonder computer
Afdrukken zonder computer
wordt eenvoudig met de Epson
Stylus Photo R320. Druk uw foto’s
af op de formaten 4 x 6 inch, 
5 x 7 inch en A4 vanaf alle populaire
geheugenkaarten en PictBridge- en
USB DIRECT-PRINT-compatibele
digitale camera’s. Met de optionele
Bluetooth®-adapter kunt u zelfs
draadloos afdrukken vanaf
compatibele cameratelefoons,
notebooks en computers.

Voor een veilige archivering en
opslag van uw foto’s kunt u de
Epson Stylus Photo R320 aansluiten
op compatibele CD-R- en Zip®-drives
en er back-ups op maken.

Meer aansluitmogelijkheden
De Epson Stylus Photo R320 is pc-
en Mac-compatibel en wordt geleverd
met een aantal gebruiksvriendelijke,
creatieve softwarepakketten waarmee
u uw foto’s kunt verbeteren en
aanpassen. Het bevat ook Epson
Print CD, waarmee u uw ontwerpen
en foto’s rechtstreeks op compatibele
cd’s en dvd’s kunt afdrukken en
cd/dvd-hoezen van professionele
kwaliteit kunt maken.

Druk af vanaf alle populaire
geheugenkaarten

Bekijk uw foto’s, lijst ze in,
snij ze bij of bewerk ze op
het LCD-kleurenscherm
van 1,4 inch

1 Voor het afdrukken vanaf cameratelefoons is de optionele Bluetooth®-module vereist
2 Op geschikte media



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl
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Model

Afdruktechnologie

voor inktdruppels van 3pl

magenta, geel, lichtcyaan, lichtmagenta)

Kleurenscherm
Grootte 1,4 inch LCD-kleurenscherm

Afdrukkwaliteit
RPM (Resolution Performance Management)

Afdruksnelheid

Zwarte tekst, A4  (spaarmodus)
*1 15 ppm

Tekst in kleur, A4 (spaaarmodus)
*2 15 ppm

Foto van fiets, 10 x 15 cm (fijne modus)
*3 39 seconden

Foto van fiets, A4 (fijne modus)
*3 242 seconden

Papierbeheer
van fotokwaliteit, 20 vellen glanzend of fotopapier; 15 enveloppen

Papierformaat

Papiergewicht

Maximaal afdrukgebied (mm)

Afdrukmarges

Aansluitingen
Direct afdrukken

Geheugenkaarten

en Memory Stick PRO Duo, RS-MMC

Bluetooth®

Direct opslaan

Verbruiksmaterialen
Zwart T0481

Capaciteit voor zwart

Kleur

Capaciteit voor kleur

Opties
Bluetooth®

Afmetingen
Standaard (BxDxH) 498 x 264 x 225 mm

In bedrijf (BxDxH) 498 x 476 x 289 mm

Gewicht 6 kg

Geluidsniveau

Stroomverbruik

Voorschriften

Garantie
Standaard 1 jaar carry-in standaardgarantie

Optioneel Epson CoverPlus uitbreiding naar 3 jaar carry-in of on-site

Besturingssysteem

Compatibiliteit

Interface
op externe CD-R- of Zip®-drives, PictBridge-compatibele apparaten, USB DIRECT-PRINT-

compatibele apparaten en optionele Bluetooth ®-adapter³

Aanbevolen minimale

systeemvereisten Processor RAM Harde-schijfruimte

Microsoft® Windows® 98 Pentium 166 MHz 64 MB 150 MB

Microsoft® Windows® ME/2000 Pentium 166 MHz 64 MB 150 MB

Microsoft® Windows® XP Pentium 233 MHz 64 MB 150 MB

Mac OS® versie 9.1 en hoger Power PC G3 233 MHz 64 MB 150 MB

Mac OS® X versie 10.2 en hoger Power PC G3 233 MHz 128 MB 300 MB

Epson Stylus Photo R320

Zeskleureninkjetprinter voor foto's, Epson Micro Piezo™-printkop

Epson Variable-Sized Droplet Technology met Epson Ultra MicroDot™ 

Invoer voor 120 losse A4-vellen (gewoon papier), 100 A4-vellen inkjetpapier 

A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5 x 5 inch, 4 x 6 inch,

5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter

Printkop met 540 spuitkoppen (6 x 90 spuitkoppen per zwart, cyaan, 

Maximaal 5.760 x 1.440 geoptimaliseerde dpi op geschikte media met 

Van 64 tot 90 gr/m² (gewoon papier) Tot en met 300 gr/m² (Ultra Glossy Photo Paper)

89 tot 216 x 89 tot 1.117,6 (door gebruiker gedefinieerde instellingen)

0 mm boven, links, rechts en onder

Via aangepaste instelling in printerstuurprogramma.  Anders 3 mm boven, links en rechts, 14 mm onder

Marge onder kan ook tot 3 mm worden gereduceerd via marge-instellingen

Ondersteuning van PictBridge en USB DIRECT-PRINT

CompactFlash® (I-II), xD-Picture Card™, SmartMedia™,

SD-geheugenkaart, MultiMediaCard, Magic Gate Memory 

Stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™ 

Adapter vereist voor Mini SD Card, Memory Stick Duo 

Optionele Epson Bluetooth ® -adapter vereist
3

Op compatibele externe CD-R- en Zip®-drives
3

400 A4-pagina's (360 dpi bij 5% dekking)

T0482 (cyaan), T0483 (magenta), T0484 (geel), T0485 (lichtcyaan), T0468 (lichtmagenta)

400 A4-pagina's (360 dpi bij 5% dekking per kleur)

Epson Bluetooth® USB Photo Print-adapter
3

Ongeveer 42 dB(A) (ISO 7779)

Ongeveer 12 W (volgens ISO 10561 Letter-patroon)

Voldoet aan ENERGY STAR-normen, EMC-richtlijn 89/336/EEG

en laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

3 
Bezoek de lokale website van Epson voor een bijgewerkte lijst met compatibele producten.

98/ME/2000/XP), Apple ColorSync 2.0-compatibel

USB 2.0 (Hi-Speed)-poort voor PC- en Mac-verbindingen en USB 1.1-poort voor aansluiting 

Microsoft® Windows® 98 / ME / 2000 / XP en Macintosh® 

Kleurenbeheer: Epson Colour Management System geïntegreerd    

in Microsoft® Windows®- en Macintosh®-stuurprogramma's:  Microsoft®

Windows® 98 / ME / 2000 / XP ICM, sRGB (Microsoft® Windows®

*1 A4-tekstmemo
in zwart

*2 A4-tekstmemo
in kleur

*3 Foto van fiets

Opmerking over afdruksnelheden:
afdruksnelheden kunnen verschillen. 
Dit is afhankelijk van de afdruksituatie.

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen
die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen
kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.




