
Afdrukken, scans en kopieën van hoge
kwaliteit maken met onze geavanceerde
alles-in-één fotocentrale. 

Epson
Stylus Photo RX640



De Epson Stylus Photo RX640 is een geavanceerde
alles-in-één fotocentrale. Hij biedt u alles wat u
nodig hebt om foto’s, kopieën en scans van hoge
kwaliteit te maken. Geniet van toptechnologie die
bovendien eenvoudig in gebruik is.

Foto’s van hoge kwaliteit afdrukken,
scannen en kopiëren
Met de Epson Stylus Photo RX640
alles-in-één fotocentrale drukt u foto’s
van hoge kwaliteit af en maakt u
hoogwaardige scans en kopieën. U
drukt op elk moment snel en eenvoudig
verbluffende, heldere foto’s af.

Fotofunctionaliteit zonder
concessies
Op het Photo Fine LCD-kleurenscherm
van 2,5 inch kunt u de compositie van
uw foto’s bekijken en de gewenste
afbeeldingen selecteren en opmaken.
Dankzij de geïntegreerde
transparanteneenheid van de Epson
Stylus Photo RX640 wordt het
verwerken van uw films, dia’s en
negatieven wel heel eenvoudig. 

Scannen met hoge resolutie
Met de 3.200 x 6.400 dpi MatrixCCD™-
scanner kunt u elk detail van uw
foto’s vastleggen zodat u altijd
scherpe, duidelijk gedefinieerde kopieën
en uitvergrotingen krijgt. En via het
schermmenu kunt u randloze foto’s van
hoge kwaliteit rechtstreeks afdrukken,
ongeacht de bron (digitaal, foto of film).

Keer op keer perfecte resultaten
U hoeft geen computerexpert te zijn
om met uw printer de beste resultaten
te behalen. Maak gebruik van de
Epson PhotoEnhance-technologie
zodat het type scène automatisch
wordt gedetecteerd en de kleuren eraan
worden aangepast. Met de Epson Easy
Photo Fix-software herstelt u uw oude
en beschadigde herinneringen. Herstel
moeiteloos de kleuren van oude,
vervaagde foto’s en films en verwijder
storende stofdeeltjes van filmscans met
de functie voor stofverwijdering. De
ideale manier om uw verzameling oude
foto’s te herstellen en weer tot leven
te brengen.

Foto’s bekijken en selecteren
op het 2,5-inch kleurenscherm

Hoogwaardige foto’s afdrukken met een
hoge resolutie tot 5.760 geoptimaliseerde
dpi op geschikte media



Betaalbare, veelzijdige
afdrukoplossing 
De Epson Stylus Photo RX640 werkt
met zes afzonderlijke inktpatronen,
zodat u alleen maar het verbruikte
inktpatroon hoeft te vervangen.
Hierdoor drukt u uw foto’s nog
voordeliger af. U kunt uw afbeeldingen
ook opslaan naar cd of dvd* en deze
een persoonlijk karakter geven door
uw eigen ontwerpen rechtstreeks op
het cd-oppervlak af te drukken**.

* via een compatibel apparaat voor externe
opslag.
** alleen voor persoonlijk, niet-commercieel
gebruik. Epson wijst uitdrukkelijk alle vormen van
aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
het niet-persoonlijk gebruik.
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Afdrukken vanaf alle populaire
geheugenkaarten

Films en dia’s scannen met de
geïntegreerde transparanteneenheid

Lage afdrukkosten dankzij
afzonderlijke inktpatronen

U kunt rechtstreeks afdrukken vanaf
geheugenkaarten, PictBridge- en USB
DIRECT-PRINT-compatibele digitale
camera’s, maar ook vanaf bepaalde
apparaten met USB Flash-geheugen.
Of gebruik de Bluetooth®***-module
om rechtstreeks vanaf uw Bluetooth®-
compatibele mobiele telefoon af te
drukken. 

*** De Bluetooth®-optie is beschikbaar in de EU,
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland,
Australië en Nieuw-Zeeland.

Voornaamste kenmerken en
voordelen

• Geavanceerde alles-in-één
fotocentrale, ideaal voor
enthousiaste fotoliefhebbers

• Lage afdrukkosten dankzij
afzonderlijke inktpatronen

• Hoogwaardige foto’s afdrukken
met een hoge resolutie tot
5.760 geoptimaliseerde dpi
op geschikte media

• Foto’s scannen en kopiëren met een
resolutie van maar liefst 3.200 dpi

• Films en dia’s scannen met de
geïntegreerde transparanteneenheid

• Afdrukken vanaf alle gangbare
geheugenkaarten – geen
computer nodig

• Oude foto’s herstellen in hun vroege
luister met Epson Easy Photo Fix 

• Compatibel met tal van digitale
camera’s en Bluetooth-compatibele
mobiele telefoons



Model Epson Stylus Photo RX640

Afdruktechnologie Zeskleureninkjetprinter voor foto’s, Epson Micro Piezo™-printkop

Epson Variable-Sized Droplet Technology voor inktdruppels van minimum 1,5pl

Printkop met 540 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 21 ppm, 21 ppm (spaarmodus)*
1,

*
2

Foto van fiets 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4

Ondersteunde media

Papierformaat A4, 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm, 16:9 Hi-Vision-formaat, 

A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, door gebruiker gedefinieerd

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

Papiergewicht Van 64 tot 90 gr/m² (Ultra Glossy Photo Paper = 300 gr/m
2
)

Mediatypen

Afdrukmarges Randloos of een rand van 3 mm

Stand-alone functies

Preview monitor 2,5 inch Photo Fine LCD-kleurenscherm en operationele gebruikersinterface

Gebruikersinterface

Combinatieafdrukken, fotovoorbeelden bekijken, automatische correctie: Photo Enhance, PIM

Direct afdrukken

Direct opslaan

Kopieersnelheid

Zwarte tekst, tekst in kleur 21 ppm, 21 ppm (spaarmodus)*
1,

*
2

Foto van fiets, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 *
3

Stand-alone kopieerfuncties Vaste zoom (100%, passend op pagina), zoom (25 - 400%), foto opnieuw afdrukken en herstellen

Standaard en randloos

Scantechnologie Flatbed CCD-kleurenmatrix met On-Chip Microlens 

Scankwaliteit

Maximale resolutie 3.200 x 6.400 dpi

Kleurendiepte Invoer 48 bits, uitvoer 48 bits

Optische dichtheid 3,1 DMax

Scansnelheid

Monochroom, kleur 23 msec./lijn bij resolutie van 3.200 dpi, 4,5 msec./lijn bij resolutie van 600 dpi 

Scanbereik (max.) 216 x 297 mm

Transparanteneenheid

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

Ondersteunde typen film Positieffilm in kleur, negatieffilm in kleur, negatieffilm in zwart-wit

Besturingssysteem 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 de aansluiting van PictBridge- en USB DIRECT-PRINT-compatibele apparaten

en compatibele externe opslag- en USB Flash-drives

Afmetingen / gewicht 450 x 414 x 210 mm (BxDxH), 9,3 kg

Geluidsniveau Ongeveer 42 dB (tijdens kopiëren) (ISO 7779)

Stroomverbruik 22 watt (energiebesparende modus stand-alone kopiëren)

inktpatronen

Zwart T0481

Kleur

Aanbevolen minimale

systeemvereisten Processor RAM Harde-schijfruimte

Windows® 98SE, ME, 2000 Pentium III 500 MHz of sneller 512 MB 1,7 GB

Windows® 2000, XP Pentium III 500 MHz of sneller 512 MB 1,7 GB

Mac OS® versie 9.1 en hoger*6 PowerPC G4 500 MHz 512 MB 1 GB

Mac OS® X versie 10.2 en hoger PowerPC G4 500 MHz 512 MB 2,3 GB

Garantie

Standaard 1 jaar standaardgarantie

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

*
6
 bepaalde toepassingen/functies werken mogelijk niet in Mac OS 9

*
5
 alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Epson wijst uitdrukkelijk alle vormen van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het niet-persoonlijk gebruik.

*
4
 Compact Flash® Type I & II, SmartMedia™, Memory Stick®, SD™-kaart, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, 

MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ Type M en Microdrive™. Adapter vereist voor miniSD™-kaart, 

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

Voor een recente lijst met compatibele producten bezoekt u de lokale Epson-website.

40 seconden, 67 seconden, 124 seconden (standaardfotomodus)

Plain Paper, Epson Photo Quality Ink Jet Paper, Epson Premium Glossy Photo 

Paper, Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Ultra Glossy Photo

Paper, Epson Matte Paper – Heavyweight

Cd/dvd (8 of 12 cm) die met een inkjetprinter kan worden bedrukt

Afdrukken op maat bijsnijden, foto kopiëren, kleuren herstellen, rechtstreeks van films afdrukken

Scannen naar geheugenkaart, afdrukkwaliteit en -formaten selecteren, afdrukken en kopiëren op cd/dvd
*5

Geheugenkaarten*
4
, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth®

(optionele Epson Bluetooth®-adapter vereist*
4
)

Op compatibele externe CD-R- en Zip®-drives*
4

40 seconden, 67 seconden, 124 seconden (standaardfotomodus)

T0482 (cyaan), T0483 (magenta), T0484 (geel), T0485 (lichtcyaan), T0486 (lichtmagenta)

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
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl
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*1  A4-tekst-
memo in
zwart

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

*2  A4-tekst-
memo in
kleur

* 3 Foto van
fiets




