
EPSON-kleureninkjetprinters



De EPSON Stylus C86 is een rechttoe, rechtaan 
printer voor persoonlijk en zakelijk gebruik. Hij 
drukt zowel documenten, afbeeldingen als foto’s 
met een toonaangevende resolutie af dankzij de
kwaliteit en efficiëntie van EPSON DURABrite™-
inkten en afzonderlijke inktpatronen.



Voornaamste kenmerken

■ Afzonderlijke inktpatronen voor voordelige afdrukken

■ Hoge afdruksnelheden, tot 22 pagina’s per minuut

■ Toonaangevende resolutie, tot 5.760 geoptimaliseerde dpi*

■ EPSON DURABrite™-inkten voor heldere en duurzame resultaten

■ Randloos afdrukken tot op A4-formaat

■ Parallelle en USB-poorten voor aansluiting op PC en Mac

■ EPSON-software Web-To-Page voor webafdrukken

■ Optionele inktpatronen met hoge capaciteit verkrijgbaar

*op geschikte media

Superieure prestaties, verbluffende afdrukken

De EPSON Stylus C86 combineert uitstekende afdrukken van tekst,

afbeeldingen en foto’s met gebruiksgemak en rendabiliteit. Hij biedt

persoonlijke en zakelijke gebruikers een toonaangevende resolutie,

EPSON DURABrite™-inkten die langer meegaan en veelzijdige en

voordelige afzonderlijke inktpatronen.
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De EPSON Stylus C66 is de ideale multifunctionele
printer voor persoonlijk en zakelijk gebruik thuis. 
Hij is uitgerust met geavanceerde EPSON-technologieën
voor perfecte zwartwit-, kleuren- en fotoafdrukken 
en werkt met afzonderlijke inktpatronen voor een
optimale kwaliteit en rendabiliteit.



Voornaamste kenmerken

■ EPSON DURABrite™-inkten voor prachtige en duurzame 
resultaten

■ Niet-vlekkende afdrukken - rechtstreeks uit de printer

■ Toonaangevende resolutie, tot 5.760 geoptimaliseerde dpi*

■ Hoge afdruksnelheden, tot 17 pagina’s per minuut

■ Drukt randloze foto’s van 10 x 15 cm af

■ Eenvoudige USB-aansluiting op uw computer

■ EPSON PhotoQuicker voor eenvoudige en leuke fotoafdrukken

■ EPSON-software Web-To-Page voor webafdrukken

*op geschikte media

Afzonderlijke inktpatronen voor rendabele afdrukken

De EPSON Stylus C66 combineert kwaliteit met efficiëntie en is de

enige printer in zijn klasse die met afzonderlijke inktpatronen werkt.

Hij gebruikt ook EPSON DURABrite™-inkten, om tekst, afbeeldingen 

en foto’s met hoge kwaliteit af te drukken met een toonaangevende

resolutie van 5.760 geoptimaliseerde dpi.
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Voornaamste kenmerken

■ Ideaal voor alle soorten afdrukken - zelfs voor foto’s

■ Eenvoudige USB-aansluiting op uw computer

■ Maximaal 2.880 geoptimaliseerde dpi voor verbluffende afdrukken*

■ EPSON PhotoQuicker voor eenvoudige en leuke fotoafdrukken

*op geschikte media

De EPSON Stylus C46 biedt u thuis de ideale
kennismaking met kleurenafdrukken. Ideaal voor al 
uw persoonlijke projecten, van zwartwitdocumenten 
tot glanzende kleurenfoto’s. EPSON maakt afdrukken
eenvoudig en leuk.
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EPSON Stylus C66
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✔EPSON Stylus C86

Vergelijking van EPSON-kleureninkjetprinters

Resolutie

Maximaal
5.760 dpi*

Maximaal
5.760 dpi*

Maximaal
2.880 dpi*

*op geschikte media

Maximaal
22 ppm

Maximaal
17 ppm

Maximaal
12 ppm

Maximaal
12 ppm A4

Windows®/
Mac OS

Windows®/
Mac OS

USB/
Parallel

Maximaal
9 ppm 10 x 15 cm Windows® 

Windows® USB

USB 

Maximaal
5,4 ppm

Afdruk-
snelheid 

zwart

Afdruk-
snelheid 

kleur
Randloos
afdrukken

Besturings-
systeem Interface

Afzonderlijke
inktpatronen

EPSON
DURABrite™-

inkt



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 handels-
merken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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EPSON Stylus C46 

EPSON Stylus C86
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STANDAARDCAPACITEIT

Voor afdrukken

Helderwit
EPSON-

inkjetpapier

Helderwit
EPSON-

inkjetpapier

Helderwit
EPSON-

inkjetpapier

EPSON
DURABrite™-
fotopapier

EPSON
DURABrite™-
fotopapier

EPSON
Premium
glanzend
fotopapier

Voor foto’s Tri-Colour Zwart Cyaan Magenta Geel Zwart Cyaan Magenta Geel

HOGE CAPACITEIT

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




