
Impressões de elevada qualidade,
digitalizações e cópias com o nosso
avançado multifunções fotográfico. 

Epson
Stylus Photo RX640



O Epson Stylus Photo RX640 é um multifunções
fotográfico avançado. Possuindo tudo o que
necessita para produzir fotografias de alta
qualidade, cópias e digitalizações. Beneficie
de uma tecnologia de ponta de fácil utilização.

Imprima, digitalize e copie com
qualidade fotográfica Premium
O multifunções fotográfico Epson
Stylus Photo RX640 oferece-lhe
impressões com qualidade premium,
tendo um elevado desempenho ao
nível da digitalização e cópia. Pode
imprimir fotografias surpreendentes
e vibrantes sempre que quiser, de
uma forma rápida e fácil.

Funcionalidade fotográfica
garantida
Utilize o visor LCD a cores Photo Fine
de 2,5” para visualizar as suas imagens
e seleccionar o formato de imagem que
quer imprimir. O Epson Stylus Photo
RX640 é simples de utilizar, possui uma
unidade de transparências incorporada
e permite o tratamento de películas,
slides e negativos.

Digitalização de Alta Resolução
O digitalizador MatrixCCD™ de 
3200 x 6400 ppp permite capturar
imagens com um nível de detalhe
que possibilita cópias bem definidas
e ampliações. O menu no visor
permite-lhe fazer impressão directa
de fotografias sem margens, de alta
qualidade, quer através da utilização
de fontes digitais, fotográficas ou
de películas.

Resultados sempre perfeitos
Não necessita ser um perito em
computadores para obter as melhores
fotografias da sua impressora. Utilize
a tecnologia Epson PhotoEnhance,
que automaticamente detecta o
tipo de cenário, ajusta as cores em
conformidade, podendo ainda utilizar
o software Epson Easy Photo Fix
para restaurar memórias antigas
ou danificadas. Permite-lhe fazer
o restauro de cores das fotografias
mais antigas e esbatidas, possui
ainda função de remoção de poeiras -
elimina as partículas de pó das
películas digitalizadas. É a forma ideal
de restaurar e reavivar a sua colecção
de fotografias antigas.

Pré-visualize e seleccione imagens
no ecrã a cores de 2,5’’

Imprima fotografias de alta qualidade
e resolução até 5760 ppp optimizada
em suportes adequados



Impressões acessíveis e versáteis 
O Epson Stylus Photo RX640 possui
seis tinteiros individuais, assim cada
vez que um tinteiro termina só tem
de substituir o tinteiro que acabou,
tornando, deste modo, as impressões
mais económicas. Pode igualmente
guardar as suas imagens em CD ou
DVD* e personalizá-las ao imprimir
directamente na superfície do CD**. 

*através de um dispositivo de armazenamento 
em massa compatível.
**apenas para utilização pessoal, sem fins
comerciais. A Epson rejeita toda e qualquer
responsabilidade respeitante à utilização para 
fins não pessoais.
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Impressão a partir de todos cartões de
memória mais utilizados no mercado

Digitalize película e diapositivos
com o leitor de transparências
incorporado

A utilização de tinteiros individuais permite
a obtenção de custos mais baixos. 

Pode imprimir, digitalizar e copiar
directamente de cartões de memória,
PictBridge e de câmaras digitais
USB DIRECT-PRINT, bem como dos
dispositivos de memória USB flash.
Ou utilize um módulo Bluetooth®***
para imprimir directamente do seu
telefone móvel Bluetooth®. 

*** A opção Bluetooth® está disponível nos países
pertencentes á UE, e ainda na Estónia, Islândia,
Liechtenstein, Noruega, Suiça, Austrália e Nova
Zelândia

Principais características
e vantagens

• Multifunções fotográfico avançado,
ideal para entusiastas da fotografia

• Tinteiros individuais permitem
baixos custos

• Imprima fotografias de alta qualidade
e resolução até 5760 ppp optimizada,
em suportes adequados

• Digitalize e copie fotografias até
3200 ppp

• Digitalize películas e diapositivos
com o leitor de transparências
incorporado

• Imprime a partir de todos os cartões
de memória utilizados actualmente–
sem necessidade de computador

• Restaure a glória original das suas
imagens antigas, com o Epson Easy
Photo Fix

• Compatível com a maioria das
câmaras digitais e telefones
móveis com Bluetooth



Modelo Epson Stylus Photo RX640

Tecnologia de Impressão

Qualidade de Impressão

Velocidade de Impressão
Texto a Preto, Texto a Cores

Fotografia da bicicleta 10x15cm, 13x18cm, A4

Suportes
Formato do Papel

Peso do papel

Tipo de suporte

Margem de impressão Sem margens ou com margem de 3 mm

Funcionalidades Independentes
Monitor de pré-visualização

Interface de utilizador

Impressão directa

Guardar directamente

Velocidade de Cópia
Texto a Preto, Texto a Cores

Fotografia da Imagem da Bicicleta, 

10x15cm, 13x18cm, A4 *3

Funções como Fotocopiadora Autónoma
de origem e sem margens

Tecnologia de Digitalização
Qualidade de digitalização
Resolução Máxima 3200dpi x 6400dpi 

Profundidade da cor entrada 48 bits, saída 48 bits

Densidade Óptica 3,1 DMax

Velocidade de Digitalização
Monocromática, Cor

Área de Digitalização (Máx.) 216 x 297mm

Leitor de transparências
Formatos suportados

Tipo de películas suportadas

Sistema Operativo
Compatibilidade
Interface

Dimensões / Peso
Nível de Ruído
Consumo de Energia
Tinteiros
Preto T0481

A cores

Mínimo Recomendado
Requisitos de Sistema CPU RAM Espaço em disco

Windows® 98SE, Me, 2000 Pentium III 500MHz ou superior 512 MB 1,7GB

Windows® 2000, XP Pentium III 500MHz ou superior 512 MB 1,7GB

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

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

Garantia
Padrão 1 Ano de Garantia Padrão

Opcional

Impressora fotográfica de jacto de tinta a 6 cores, cabeça de impressão Epson Micro Piezo™

Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis da Epson para um mínimo de gotículas de 1,5pl

Cabeça de impressão de 540 jactos (90 jactos por cor)

Até uma resolução optimizada de 5760 x 1440 ppp em papel adequado utilizando RPM

(Gestão do desempenho da resolução)

21ppm, 21ppm (Modo Económico)*
1
*

2

40 segundos, 67 segundos, 124 segundos (Modo Fotográfico Predefinido)

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

A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, definido pelo utilizador

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

De 64 a 90gr/m
2
 (Papel fotográfico brilhante Ultra = 300gr/m

2
)

Papel Comum, Papel Ink Jet de Qualidade Fotográfica da Epson, Papel Brilhante Premium da Epson

Papel Fotográfico Semi-Brilhante Premium da Epson, Papel Fotográfico Ultra Brilhante da Epson

Papel Matte da Epson – Espesso

CD / DVD para impressão a jacto de tinta (8, 12cm)

Pré-visualização em ecrã LCD a cores Photo Fine de 2.5" e interface de utilizador operacional

Personalização de impressão com recorte, cópia de fotografias, restauro de cores, impressão directa a partir de película

Digitalização para cartões de memória, selecção da qualidade de impressão e de formatos, impressão & cópia CD/DVD 
*5 

Combo print, apresentação de miniaturas, Auto Correcção: Melhoramento de fotografias, PIM

Cartões de memória*
4
, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth®

(adaptador Epson Bluetooth® opcional necessário*
4
)

Para unidades CD-R e Zip® externas compatíveis*
4

21ppm, 21ppm (Modo Económico)*
1
*

2

40 segundos, 67 segundos, 124 segundos (Modo Fotográfico Predefinido)

Zoom Fixo (100%, Ajustar à página), Zoom (25-400%), Reimpressão e Restauro de fotografias

Matriz CCD a cores plana com On-Chip Microlens

23 mseg/linha @3200ppp, 4.5mseg/linha @600ppp 

Rolo de película: Máximo de 6 fotogramas de 35mm, filme montado: Máximo de 4 fotogramas de 35mm

Cores positivas, cores negativas, preto & branco negativo

Microsoft® Windows® 98 / Me / 2000 / XP e Macintosh®

(A unidade Mac OS® 9 necessita de ser transferida a partir do site local da Epson)

Interface USB 2.0 (Hi-Speed) para ligações a PC e Mac

Dispositivos compatíveis com porta USB 1.1 para ligação a PictBridge e USB DIRECT-PRINT

armazenamento externo compatível e unidades flash USB 

450 x 414 x 210mm (l x p x a), 9,3kg

Max 42dB (durante a cópia) (ISO 7779) 

22 Watts (cópias autónomas-modo baixo consumo)

T0482 (Cyan), T0483 (Magenta), T0484 (Amarelo), T0485 (Cyan Claro), T0486 (Magenta Claro)

Extensão para 3 anos 

*
6
 algumas aplicações/funções podem não funcionar com o Mac OS 9

Para obter uma lista actualizada de produtos compatíveis, consulte o website da Epson local.

*
5
 apenas para utilização pessoal, sem fins comerciais. A Epson rejeita toda e qualquer responsabilidade respeitante à utilização para fins não pessoais

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

MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ Type M e Microdrive™. Adaptador necessário para cartão miniSD™, 

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

EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos
e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou
marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão
sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)
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*1 A4 Texto
Preto Memo

Nota Sobre Velocidades de Impressão:
A velocidade de impressão pode variar
dependendo das condições de impressão.

*2 A4 Texto
Cores Memo

* 3 Imagem da
Fotografia
da Bicicleta




