
Foto’s van fotolabkwaliteit binnen handbereik



Met de Epson PictureMate 100 kunt u net zo
eenvoudig foto’s afdrukken als u ze maakt. 
Plaats gewoon uw geheugenkaart in het toestel,
selecteer uw foto’s op het heldere LCD-
kleurenscherm van 1,5 inch en druk op de
afdrukknop. Eenvoudig, handig en betaalbaar!

Echte foto’s - Echt eenvoudig
Druk indrukwekkende foto’s af 
die met uw digitale camera of
compatibele cameratelefoon* zijn
gemaakt. Op elk moment, op elke
plaats, in alle eenvoud. U hebt zelfs
geen computer meer nodig. Druk
gewoon af in 3 eenvoudige stappen:
plaats uw geheugenkaart in het
toestel, bekijk en selecteer uw foto’s
op het ingebouwde, heldere LCD-
kleurenscherm en druk op de
afdrukknop. 

Echte glanzende foto’s van 
hoge kwaliteit
Met de Epson PictureMate 100
hebben uw foto’s dezelfde “look and
feel” van traditionele foto’s. U kunt
gedetailleerde, hoogkwalitatieve,
glanzende, randloze foto’s van 
10 x 15 cm afdrukken in levendige
kleuren. U kunt zelfs extra effecten
toevoegen om bijvoorbeeld een
kleurenfoto om te zetten in zwart-wit
of sepiatinten. Foto’s van een Epson
PictureMate 100 evenaren moeiteloos
de kwaliteit van fotolabs.

Echte foto’s – op elk moment en 
elke plaats
Met de Epson PictureMate 100 bent 
u altijd klaar om uw beste opnamen
meteen te verwerken. Maak foto’s en
deel ze onmiddellijk met vrienden en
familieleden, waar u ook bent – thuis,
op een feestje bij vrienden of tijdens
een speciale gelegenheid. Het toestel
is niet alleen klein en stijlvol, maar is
ook uitgerust met een handgreep en
een optionele oplaadbare batterij.  

Compatibel met de meeste
digitale camera’s



Echte foto’s van compatibele
cameratelefoons* 
Met de Epson PictureMate 100
Mobile Phone Edition* kunt u de 
foto’s die met een groot aantal
compatibele cameratelefoons kunnen
worden gemaakt, nu eenvoudig 
delen. Druk draadloos af vanaf
compatibele Bluetooth®-compatibele
beeldverwerkingstelefoons,
notebookcomputers, PDA’s en 
digitale camera’s en breng zo 
nog meer momenten tot leven. 
*optionele Epson Bluetooth®-adapter vereist –
Standaard meegeleverd bij de Epson PictureMate
100 Mobile Phone Edition  

Echte foto’s - Echt betaalbaar
In het Epson PicturePack vindt u alles
wat u nodig hebt om 135 glanzende
foto’s af te drukken. Zo kunt u thuis
probleemloos foto’s afdrukken, en
voordeliger dan ooit. Het is de slimme
en betaalbare oplossing om snel en
eenvoudig echte foto’s af te drukken,
zonder dat u daarvoor de deur uit
hoeft.

Druk direct af vanaf alle
populaire geheugenkaarten

Bekijk, bewerk en druk uw
foto’s af vanaf het LCD-
kleurenscherm van 1,5 inch

Druk af via Bluetooth®
vanaf compatibele
cameratelefoons*

Voornaamste kenmerken

• Maak echte foto’s van 10 x 15 cm die de kwaliteit van fotolabs moeiteloos evenaren

• Verwerk thuis snel en eenvoudig foto’s, met één druk op een knop

• Bekijk, bewerk en druk uw foto’s eenvoudig af vanaf het heldere LCD-
kleurenscherm van 1,5 inch

• Druk direct af vanaf PictBridge- of USB DIRECT PRINT, digitale camera’s,
geheugenkaarten en compatibele cameratelefoons

• Ideaal voor mobiel gebruik – compact en stijlvol met eenvoudige handgreep
en optionele oplaadbare batterij

• Druk draadloos af vanaf compatibele cameratelefoons* met de Epson
PictureMate 100 Mobile Phone Edition

• Probleemloos en betaalbaar – Het Epson PicturePack bevat alles voor
135 glanzende foto’s 



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.P
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Epson PicturePack

*Foto van 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
(apart en zonder randen)

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

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
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl




