Especificações da Epson Expression® XP-241
Tecnologia de impressão
Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Resolução
Até 5760 dpi x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Tinta DURABrite® Ultra
Cartuchos de tinta individuais. Resistentes à água em papéis especiais Epson. Resistentes à luz por mais
de 100 anos4.
Tamanho da gota de tinta
3 picolitros
Velocidade3
Máxima de impressão
27 ppm em preto e 15 ppm em cores
Normal de impressão
8,0 ppm em preto e 4,0 ppm em cores
Máxima de cópia
Preto em aprox. 5 s e colorido em aprox. 10 s
Capacidade do papel
Bandeja de entrada para papel
50 folhas / 10 envelopes
Bandeja de saída
30 folhas
Uso do papel
Folhas individuais
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, carta, legal, A4, A5,
A6, B5, 16:9 largura, 10 x 14,8 cm
Tipos
Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulfite comum e papéis
fotográficos para jato de tinta
Envelopes
Nº.10, DL, C6
Tipos
Sulfite comum, papel fotográfico para jato de tinta e envelope
TIpo de scanner
Base plana com sensor de linhas CIS em cores
Área de digitalização
Máxima 21,6 x 29,7 cm
Resolução
Ótica / Hardware
1200 dpi / 1200 dpi x 2400 dpi
Interpolada
9600 dpi x 9600 dpi
Profundidade de cor
Cores de 48 bits
Tamanho das cópias
10 cm x 15 cm, carta, A4
Interface e conectividade
USB 2.0 de alta velocidade (Compatível com USB 1.1, Conectividade
Wireless (802.11 b/g/n)TM2
Compatibilidade
Windows USB
Windows® 10, Windows® 8, Windows VistaTM, Windows® XP,
Windows® XP Professional x64
Macintosh USB
Mac OS® X, 10.6.8 - 10.11.x5
Requisitos para Windows® e Macintosh®
• 512 MB RAM (1 GB recomendado)
• 1GB de espaço disponível
• Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
• Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
• Conexão USB (Cabo incluso)
Requisitos adicionais para Windows®
• Pentium® 1 GHz o ou superior recomendado
• Windows® 10, Windows® 8, Windows VistaTM, Windows® XP, Windows® XP Professional x64
Requisitos adicionais para Macintosh®5
• Mac OS® X, 19.6.8 - 10.11.x; requer 1GB de RAM (recomendado)
Software incluso
Epson Easy Photo Print
Dimensões e peso ( L x P x A )
39 x 30 x 14,5 cm
3,9 kg
Códigos do produto e dos cartuchos6
Epson Expression XP-241 (Bivolt 100-240V) C11CF29302
Cartucho de tinta Preta (padrão)
T296120
Cartucho de tinta Preta (alta capacidade) T297120
Cartucho de tinta Ciano
T296220
Cartucho de tinta Magenta
T296320
Cartucho de tinta Amarelo
T296420
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Imprime e digitaliza via Wireless
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Impressão fácil
Wireless
1

1- Wi-Fi CERTIFIEDTM; o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado.
2- Para mais informações sobre conectividade com dispositivos móveis, acesse: epson.com.br/connect
3- A velocidade máxima de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medida depois da primeira página e com base em padrões de texto, no modo
rascunho, utilizando papel sulfite comum. O tempo de impressão pode variar de acordo com a configuração do sistema, é medido na impressão de
um lado, com base no padrão internacional ISO ppm, ISO/IEC 24734. Para mais informações acesse www.epson.com.br/velocidade
4- A taxa de resistência à luz está baseada em provas aceleradas de mostras impressas expostas em lugares fechados e conservadas debaixo de um
vidro. O nível de resistência dentro de um álbum está baseado em provas aceleradas de mostras impressas em condições de escuridão.
A estabilidade atual das impressões pode variar dependendo do papel, imagem impressa, condições de exibição, intensidade da luz, temperatura,
umidade e das condições atmosféricas. A Epson não garante a longevidade das impressões. Para maximizar a durabilidade das impressões
armazene-as em um vidro, laminando ou guardando apropiadamente.
5- Algumas aplicações e/ou funções podem não ser suportadas pelo Mac OS® X.
6- Os rendimentos foram estimados utilizando o padrão ISO/IEC 24711 ao imprimir de forma contínua. Os rendimentos reais podem ser inferiores ao
imprimir imagens de alta densidade, em condições de alta temperatura, com muito pó, ao imprimir com menos frequência ou imprimir
predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas ao imprimir e são necessárias para a manutenção da impressora.
Uma quantidade variável de tinta fica nos cartuchos depois do aviso de “substituição de cartuchos”. Para mais informações acesse
www.epson.com.br/infocartucho
7- Requer o software Easy Photo Print (incluso). A versão para Mac® pode requerer o download do software.
* Cartuchos iniciais: Para obter impressões de qualidade, parte da
tinta dos cartuchos inclusos é utilizada para inicialização da
impressora e, portanto, o seu rendimento é menor que o kit de
cartuchos de tinta de reposição. Os cartuchos não são
recarregáveis. Para qualquer tipo de impressão, é necessário ter
tinta disponível nos 4 cartuchos instalados, independentemente das Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
epson.com.br/meioambiente
cores do documento.

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004 - 6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
Epson, DURABrite, Expression e MicroPiezo são marcas registradas, Epson Exceed Your vision é um logotipo de marca
registrada e Exceed Your Vision, Better Products for a Better Future são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.
BorderFree é uma marca registrada da Epson America, Inc. Windows, Windows Vista e os demais logos da Windows são
marcas registradas do grupo das companhias Microsoft. Todas as outras marcas são propriedades de suas respectivas
companhias. A Epson nega qualquer direito sobre essas marcas. Este produto foi fabricado para cumprir somente com os
padrões UL e os padrões CSA. Como um sócio da ENERGY STAR, Epson america, Inc. determinou que este produto cumpre
com as diretrizes da ENERGY STAR para o rendimento energético.© 2019 Epson America, Inc. CPD-LP101026 9/17.

Imprima do seu tablet
e smartphone2

Cartuchos individuais e
muito econômicos*

Ideal para
documentos e fotos

Epson Expression® XP-241
WIRELESS I IMPRIME I COPIA I DIGITALIZA

Imprime e digitaliza
via Wireless

Durabilidade: A vantagem dos
suprimentos originais Epson

Scanner de 48 bits e 1200 dpi x 2400 dpi
para ampliações de fotos.

Software para edição
de fotos GRÁTIS

Cabo USB
Grátis

Secagem rápida

Resistência
a manchas
Resistência
à água

Imprime e digitaliza
via Wireless.

Resolução de até
5760 dpi x 1440 dpi
para uma qualidade de
impressão insuperável.

Epson ConnectTM:
Imprima de seu
smartphone ou tablet
com Epson iPrint™
ou Epson Email Print2.

Resistência
à descoloração

Cartuchos individuais e
muito econômicos. Troque
apenas cor que acabar*.

Copie e digitalize
facilmente suas
fotos e documentos.

Restaure suas
fotos em apenas
um clique.

Imprime rapidamente
até 27 ppm em preto
e 15 ppm em cores3.

Revolucionárias tintas
DURABrite® Ultra, textos
ainda mais pretos e
imagens mais brilhantes.

Ultracompacta: design
que economiza espaço.

Qualidade insuperável
em projetos e fotos.

Software GRÁTIS: digitaliza
automaticamente para
Facebook® e nuvem7.

Encontre o papel ideal para os seus projetos

Excelente economia com cartuchos individuais Epson
296 Preto (padrão)
297 Preto
(alta capacidade)
296 Ciano

Premium
Presentation
Paper Matte

296 Magenta
296 Amarelo

Tintas originais Epson

*Para qualquer tipo de impressão, é necessário ter tinta disponível nos 4 cartuchos instalados, independentemente das cores do documento.
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Use sempre as tintas originais Epson para proteger sua impressora. Impressões
brilhantes, duradouras e econômicas.
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Papéis Especiais Epson
A Epson oferece uma ampla gama de papéis de alta qualidade.

Premium
Photo Paper
Semi-Gloss

CE

High Quality
Ink Jet Paper

CARTU

Photo Paper
Glossy
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