
Afdrukken, scannen en kopiëren met de
alles-in-één fotocentrale voor thuisgebruik

Epson
Stylus Photo RX520



De Epson Stylus Photo RX520 is een alles-in-één
fotocentrale voor thuisgebruik. U maakt nu ook
thuis snel en eenvoudig foto’s met fotolabkwaliteit.
Bovendien kunt u scannen, kopiëren en oude
en vervaagde foto’s herstellen met één druk 
op de knop.

Thuis snel en eenvoudig afdrukken
met fotokwaliteit
Met de Epson Stylus Photo RX520
drukt u foto’s af met fotolabkwaliteit 
en maakt u hoogwaardige scans en
kopieën – alles in één desktopoplossing
en zonder computer. 

Eenvoudige bediening
U kunt hoogkwalitatieve afdrukken
maken vanaf alle gangbare
geheugenkaarten en PictBridge- en
USB DIRECT-PRINT-compatibele
digitale camera’s.

Op het 1,5-inch kleurenscherm
selecteert u eenvoudig de foto’s die u
wilt afdrukken en kiest u het gewenste
formaat. Daarna drukt u zo veel
exemplaren af als u wilt zonder dat 
u een pc-software hoeft te gebruiken. 
De PhotoEnhance-functie past de
kleuren en het contrast van uw foto’s
automatisch aan voor het best mogelijk
resultaat, zodat u uw favoriete foto’s 
op elk moment snel en eenvoudig kunt
afdrukken, scannen en uitvergroten.

Hoogkwalitatieve scans en kopieën
Dankzij de 1.200 x 2.400 dpi scanner
van de Epson Stylus Photo RX520
weet u dat ook de fijnste details op 
uw foto’s worden herkend wanneer 
u scant of kopieert. Ook thuis maakt u
nu meerdere kopieën en uitvergrotingen
in één eenvoudige stap. En zijn uw
foto’s oud of vervaagd, dan kunt u 
ze meteen ook herstellen.

Met de ingebouwde
transparanteneenheid kunt 
u films, dia’s en negatieven 
scannen met 2.400 dpi - ideaal 
om uw oude foto’s te archiveren.

Foto’s bekijken en selecteren 
op het 1,5-inch kleurenscherm



Hoogkwalitatieve, betaalbare
afdrukken
Dankzij de unieke Micro Piezo™-
technologie van Epson worden
piepkleine inktdruppels geproduceerd.
In combinatie met een afdrukresolutie
van maar liefst 5.760 geoptimaliseerde
dpi* geeft dit prachtige, heldere en
extreem scherpe foto’s.

Het Epson Photo Pack bevat vier
individuele inktpatronen en 100 vellen
Epson Premium glanzend fotopapier
van 10 x 15 cm, waarmee thuis foto’s
afdrukken nog handiger en nu ook
echt betaalbaar wordt. Dankzij de
afzonderlijke inktpatronen hoeft u
alleen maar de verbruikte patroon te
vervangen. Zo gaat er niets verloren.
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Oude foto’s herstellen
Met Epson Dust Removal verwijdert 
u storende stofdeeltjes van filmscans,
terwijl u met Epson Colour Restoration
oude, vervaagde afdrukken en films
weer tot leven brengt. Selecteer deze
opties wanneer u scant en breng 
uw dierbare herinneringen weer
probeemloos tot leven. De ideale
manier om uw huidige fotocollectie 
te herstellen: digitaliseer uw oude
foto’s of film en druk daarna nieuwe
heldere foto’s af. 

Voornaamste kenmerken en
voordelen

• Ideale alles-in-één fotocentrale 
voor thuis

• Druk af vanaf alle gangbare
geheugenkaarten – geen 
computer nodig

• Druk af met fotolabkwaliteit en maar
liefst 5.760 geoptimaliseerde dpi*

• Scan films en dia’s met 
2.400 dpi met de geïntegreerde
transparanteneenheid

• Kopieer snel en eenvoudig en maak
zelf uitvergrotingen

• Met de individuele inktpatronen
vervangt u alleen inkt die is verbruikt

• Gebruik het handige Epson Photo
Pack voor voordelige foto’s

• Herstel oude foto’s in hun vroegere
luister met kleurenherstelling en
stofverwijdering

* Zie keerzijde



Model Epson Stylus Photo RX520

Afdruktechnologie Vierkleureninkjetprinter voor foto's, Epson Micro Piezo™-printkop

Epson Variable-Sized Droplet Technology voor inktdruppels van 

minimum 2pl

Printkop met 360 spuitkoppen (90 spuitkoppen per kleur)

Afdrukkwaliteit * Maximaal 5.760 x 1.440 geoptimaliseerde dpi op geschikte media 

met RPM (Resolution Performance Management)

Afdruksnelheid
Zwarte tekst, tekst in kleur 20 ppm, 19 ppm (spaarmodus)*

1
*

2

Foto van fiets 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 48 sec., 75 sec., 149 sec. (fotomodus 720 x 720 dpi)*
3

Papierbeheer
Papierformaat A4, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 9 x 13 cm,

3,5 x 5 inch, 5 x 8 inch, 8 x 10 inch, A5, A6, B5, Legal, Letter, 

Half Letter, Executive

Enveloppen: C6, No 10, DL, 220 x 132 mm

Papiergewicht Van 64 tot 90 gr/m
2
 (Ultra Glossy Photo Paper = 300 gr/m

2
)

Stand-alone kenmerken
Preview monitor 1,5-inch preview monitor in kleur

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

SD™ Memory Card, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®, MagicGate™ 

Memory Stick™ en Memory Stick PRO™. Adapter vereist voor mini SD™, Memory 

Stick PRO Duo™, Memory Stick Duo™ en MagicGate™ Memory Stick Duo™. 

Voor een recente lijst met compatibele producten en geheugenapparaten bezoekt 

u de lokale Epson-website

Kopieersnelheid
Zwarte tekst, tekst in kleur 18 kpm, 18 kpm (spaarmodus)*

1
*

2

Foto van fiets 10 x 15 cm 53 sec. (fotomodus)*
3

Stand-alone kopieerkenmerken Zoom (100%, passend op pagina), foto kopiëren 

standaard, randloos en kleine marges (afhankelijk van papiersoort en zoom)

Scantechnologie Flatbed CIS-kleurenmatrix (CCD-type) 

Scankwaliteit
Maximale resolutie 1.200 x 2.400 dpi (2.400 x 2.400 dpi voor filmscans)

Kleurendiepte Invoer 48 bits, uitvoer 48 bits

Optische dichtheid 3,0 DMax

Scansnelheid
Monochroom, kleur 4 msec./lijn, 12 msec./lijn bij 600 dpi

Scanbereik (max.) 216 x 297 mm

Transparanteneenheid
Ondersteunde formaten Filmstrips: maximaal 6 x 35mm-frames, ingeraamde film: maximaal 4 x 35mm-frames

Besturings-systeem Microsoft® Windows® 98SE / ME / 2000 / XP en Macintosh®

Compatibiliteit (Mac OS® 9-stuurprogramma moet worden gedownload van uw lokale Epson-website)

Interface USB 2.0 (Hi-Speed)-interface voor pc- en Mac-verbindingen

USB 1.1-poort voor aansluiting op PictBridge-compatibele 

en USB DIRECT-PRINT-compatibele apparaten

Afmetingen / gewicht 432 x 413 x 199 mm (BxDxH), 7,8 kg

Geluidsniveau 45 dB (ongeveer) (ISO 7779)

Stroomverbruik 13 watt (stand-alone kopiëren)

Inktpatronen
Zwart T0551

Capaciteit 290 A4-pagina's (360 dpi bij 5% dekking)

Kleur T0552 (cyaan), T0553 (magenta), T0554 (geel)

Capaciteit 290 A4-pagina's (bij 360 dpi, 5% dekking per kleur)

Aanbevolen minimale

systeemvereisten Processor

Windows® 98SE, ME, 2000 Pentium III 1.0 GHz of sneller

Windows® 2000, XP Pentium III 1.0 GHz of sneller

Mac OS® versie 9.1 en hoger PowerPC G4 700 MHz

Mac OS® X versie 10.2 en hoger PowerPC G4 700 MHz

Garantie
Standaard 1 jaar standaardgarantie

Optioneel Uitbreiding naar 3 jaar standaardgarantie, Uitbreiding naar 3 jaar on-site

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. 

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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*1  A4-tekst-
memo in
zwart

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

*2  A4-tekst-
memo in
kleur

* 3 Foto van
fiets




