Especificações da Epson PictureMate Charm
Tecnologia de impressão
Resolução
Número de jatos
Velocidade de impressão††
Compatibilidade

Tamanho da gota
Modos de impressão
Alimentação do papel
Área de impressão
Tamanho do papel
Capacidade de entrada do papel
Leitor de cartão de memória incorporado

Epson MicroPiezo ponto variável. Impressão 4 cores (CMYK)
Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada
90 injetores x 4 (CMYK)
Foto de 10 x 15 cm em 37 seg.
Microsoft® Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition,
Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x,
10.6.x, 10.7.x ou 10.8.x.
3 picolitros
Com e sem margens, formato 3x4 cm (8 por página), 5x7 cm
(2 por página), 10x15 cm e folha de prova (16 por página)
Folhas soltas
Máxima: 10 x 15 cm (4” x 6”)
10 x 15 cm (4” x 6”)
Bandeja de entrada: 20 folhas de papel PictureMate Photo Paper
Compatível com CompactFlash®(Tipo I e II), Secure Digital (SD™),
SDHC™, miniSD™ *, microSD™ *, MMC, Memory Stick® (PRO,
Duo*, MagicGate™), Microdrive™ y xD-Picture Card
*É necessário adaptador (não incluso)

Interfaces
Conteúdo da caixa
Kit de impressão PictureMate Photo Glossy
Kit de impressão PictureMate Photo Matte
Requerimentos elétricos

Condições ambientais
Humidade de operação
Garantia
Código do produto
PictureMate PPM225 Charm
Bateria de Lítio-íno recarregável
Kit de impressão:
Epson PictureMate Photo Glossy
Epson PictureMate Photo Matte

Bateria
recarregável
Imprima 100 fotos
ou até 90 minutos
com o equipamento
em operação

USB para conectividade em PC / Mac,PictBridge, USB para conectar a
câmaras digitais com Direct-Print e Bluetooth (com adaptador opcional)
Cabo de força, guia rápido de instalação, PictureMate, 20 folhas de
papel fotográfico e 1 cartucho de tinta inicial com 4 cores para imprimir 20 fotos 10x15
1 cartucho (4 cores) de tinta e 150 folhas de papel 10 x 15 cm Epson
Photo Glossy / Brilhante
1 cartucho (4 cores) de tinta e 100 folhas de papel 10 x 15 cm Epson
Photo Matte / Fosco
Voltagem: Bivolt (110 / 220V)
Frequência: 50-60Hz + / - 0,5Hz
Consumo: 11,5W (100-120V / 220-240V) em operação
2,5W (110-220V) e 3,0 (220-240V) em stand by
Conforme a Energy Star
Temperatura de operação: 5° C a 40° C
20% a 80%
Garantia de 1 ano.
C12C831082
C11CA56204
T5846
T5845-M

PictureMate
Kit de impressão
Photo Glossy
(Acabamento Brilhante)

PictureMate
Kit de impressão
Photo Matte
(Acabamento Fosco)

Para mais informação sobre os programas ambientais da Epson visite
eco.epson.com

www.epson.com.br
Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas 4003-0376
Outras localidades 0800 880 0094
Quando se usa o Kit de impressão, PictureMate e o papel PictureMate. Baseada em provas aceleradas de impressão exibidas em
interiores e abaixo de vidro. A estabilidade real da prova de impressão pode variar segundo a mídia, a imagem impressa, as condições
de exibição, a intensidade da luz, a temperatura, a umidade e as condições atmosféricas. A Epson não garante a duração das
impressões. Para obter a duração máxima das impressões, guardá-las abaixo de vidro, filtro ultravioleta ou armazene-as
adequadamente. ††Fotografia colorida sem PC em formato com borda, medido desde o início da alimentação do papel.O tempo médio
de impressão pode variar de acordo com a configuração do sistema, o software utilizado e a complexidade da página.

37”
Fotos em tamanho 10x15
em apenas 37 segundos

Portátil
e compacta

Fotografias brilhantes e de qualidade
profissional em qualquer lugar.
• A companheira perfeita para toda câmera digital.
• Obtenha fotografias com acabamento brilhante ou fosco com cores
intensas e tons de pele naturais.

Excelentes e duradouros resultados.
Confie suas lembranças à PictureMate. Imprima fotos que durarão por gerações e com
qualidade superior à de fotografias reveladas em laboratório. Com a PictureMate Charm as
fotografias resistem à descoloração por até 96 anos em molduras de vidro e mais de 200
anos em um álbum fotográfico.
Impressões duradouras com:
Resistência a borrões

Secagem instantânea

Resistência à água

Resistência à descoloração

• Imprima fotografias de qualidade profissional todos os dias e com
um preço baixo, no seu negócio ou na comodidade da sua casa.

Medidas:
14,9 cm

Visor colorido de 2,5 polegadas. Selecione
e imprima suas melhores fotos. Elimine olhos
vermelhos, escolha diferentes efeitos de cor e
muito mais sem necessidade de um computador.

Fácil
16,9 cm

Imprima fotos de 10 x 15 cm com
cores vivas e detalhes incríveis
em até 37 segundos.††

23,1 cm

Rápida

Resolução de 5760 x 1440 dpi

Conectividade

Excelente
qualidade

Fotos
duradouras

Imprima desde cartões de memória,
USB, dispositivos móveis
com PictBridge™ e Bluetooth®
(com adaptador opcional).

Impressões resistentes a borrões,
descoloração, água e riscos.

Suas fotos, do seu jeito!

Tamanho carteira (5x7 cm)

Folha de Prova

Sem bordas (10x15 cm)

Com bordas (10x15 cm)

Fotos para documentos
(3x4 cm)

Branco e Preto

Sépia

