
Expression Home XP-5105
FICHA DE PRODUTO

Compacta e elegante, esta multifunções vai certamente impressionar 
com o Wi-Fi Direct, tinteiros individuais, impressão móvel e impressão 
frente e verso A4

Esta multifunções económica, elegante e compacta é apelativa de qualquer ângulo. 
Descubra como as tarefas do dia a dia podem ser simplificadas com a impressão frente e 
verso A4, um alimentador de papel de carregamento frontal de até 150 folhas, entrada 
para cartões de memória e grande ecrã LCD de 6,1 cm. É muito simples enviar itens para 
impressão quando está em casa ou em qualquer lugar via Email Print1. A partilha de 
digitalizações também está facilitada com Scan-to-Cloud. 

Elegância e poupança de espaço
A integração de tecnologia em casa pode ser um desafio, pelo que, se tiver restrições de 
espaço, o design compacto e que privilegia a economia de espaço desta impressora 
multifunções oferece uma solução útil. Além disso, é apelativa de qualquer ângulo com 
linhas sóbrias e elegantes de todos os lados.

Fácil de utilizar
Esta impressora é versátil com Wi-Fi para impressão e digitalização sem fios em casa e 
Wi-Fi Direct para a impressão sem uma rede sem fios. Partilhe digitalizações com o Scan-
to-Cloud, edite documentos digitalizados com o software incluído e imprima fotografias 
sem um computador através da entrada para cartões de memória e do ecrã LCD de 6,1 
cm. Utilize o papel de forma eficiente com a impressão frente e verso A4 (duplex) e 
minimize os recarregamentos com o alimentador de papel de 150 folhas. 

Baixo custo mas fiável
Com tinteiros individuais, os tinteiros 502 de quatro cores da Epson produzem 
impressões fiáveis, vibrantes e nítidas com o mínimo de despesas. 

Dê a máxima liberdade aos dispositivos inteligentes
Desfrute da digitalização e impressão sem fios em casa através da aplicação Epson iPrint 
gratuita1. Em alternativa, o Email Print permite imprimir a partir de praticamente qualquer 
lugar do mundo ao enviar por e-mail os ficheiros para a impressora1. Está a sentir a veia 
estatística? A aplicação Creative Print print photos directly from Facebook, consegue 
imprimir fotografias diretamente a partir do Facebook, criar cartões de visita e papel de 
carta personalizados, e inclusivamente transformar as fotografias em modelos de livros 
para colorir1. 
Também pode tirar partido do Apple Airprint2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Compacta e elegante
Base compacta e atraente de todos os ângulos
Prática e eficiente
Impressão frente e verso e tabuleiro de papel 
com alimentação frontal para até 150 folhas
Impressão móvel
Liberdade para imprimir a partir de 
praticamente qualquer lugar1

Wi-Fi e Wi-Fi Direct
Impressão sem fios com ou sem rede
Ecrã LCD de 6,1 cm
Digitalize, copie e imprima fotografias 
diretamente a partir de um cartão de memória



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de Impressão Epson Micro Piezo™

Tamanho de gota mínimo Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tecnologia de tinta Pigment black and Dye colour Inks

Resolução de impressão 4.800 x 1.200 dpi

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão 

ISO/IEC 24734

14 páginas/min Monocromático, 7,5 páginas/min Cor

Velocidade de impressão em 

modo de rascunho

33 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 20 páginas/min Cor (papel normal 75 

g/m²)

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing. 

DIGITALIZAR

Resolução de digitalização 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de 

papel

1

Formatos de papel A4, A5, A6, B5, B6, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9, N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 

(Envelope)

Duplex Sim (A4, papel normal)

Margem de impressão 0 mm superior, 0 mm direita, 0 mm inferior, 0 mm esquerda (Onde a margem estiver definida. 

Caso contrário, 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior.)

Capacidade da bandeja de 

papel

150 Folhas máximo, 20 Folhas para fotografia

Processamento de meios Duplex (A4, papel normal)

GERAL

Consumo de energia 12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,7 W (modo de espera), 5,3 W Ready, 0,3 W 

(desligar), ENERGY STAR® qualified

Dimensões do produto 375 x 347 x 187 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 5,5 kg

Nível de ruído 5,2 B (A) com Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM - 39 dB (A) com Epson 

Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM

Sistemas operativos 

compatíveis

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 

2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 

2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, 

Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Software incluído Presto! Page Manager 9

Segurança WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Colour Black

OUTROS

Garantia 12 Meses Entrega

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CG29404

Código de barras 8715946649733

Dimensões Embalagem individual 455 x 260 x 435 mm

Peso da embalagem 6,89 Kg

País de origem Filipinas

Tamanho da Euro palete 16 Peça (2 x 8)

Expression Home XP-5105

MATERIAL FORNECIDO

Tinteiros Individuais
Aparelho principal
Cabo de corrente
Manual de instalação
Software (CD)
Documento da garantia

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

Binóculos 502XL

550 páginas*

470 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas 
ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O 
rendimento concreto varia consoante as imagens impressas 
e as condições de utilização. Para mais informações, visite 
www.epson.eu/pageyield

PAPEL RECOMENDADO

1.  – Epson iPrint e Epson Creative Print necessitam de
uma ligação sem fios e das aplicações de impressão Epson.
Epson Email Print, Epson Remote Print Driver e Epson Scan
to-Cloud necessitam de uma ligação à Internet. Para mais
informações sobre os idiomas e dispositivos suportados,
visite www.epsonconnect.eu
2.  As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com
o iPhone 4S e posteriores, iPad 2 e posteriores, todos os
modelos do iPad Air e do iPad mini, e o iPod touch 5ª
geração com a versão mais recente do iOS, e Mac com a
mais recente versão do OS X

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


