
Lehengerlő teljesítmény 
Kivételes minőség

SureColor SC-F sorozatú festékszublimációs nyomtatók



Minden módon támogatjuk Önt

Biztos üzemeltetés 

Büszkék vagyunk arra, hogy olyan Epson-termékeket fejlesztünk, amelyek 
egymással összhangban dolgoznak, így mindig kiváló eredményt érhet el. 

Egyszerű használat 

Innovatív technológiánk, mint például az automatikus nyomtatófej-karbantartás 
és a fejlett feszítésvezérlő rendszer lehetővé teszi a gyártási kapacitás kibővítését 
és a költséges állásidők elkerülését. 

Szerviz és támogatás 

Szabványos egyéves jótállást biztosítunk, és igényeinek megfelelő kiterjesztett 
szolgáltatási lehetőségek közül választhatnak. 

A jövő technológiáival kompatibilis 

A SureColor SC-F festékszublimációs családot az Epson Független 
szoftvergyártók (ISV) közössége támogatja, így a további alkalmazások 
fejlesztése folyamatos, és mindig elérhető.

Fokozza vállalata hatékonyságát 
rugalmas, minőségi nyomtatással

A SureColor SC-F festékszublimációs nyomtatók sebességet, 
erőt és termelékenységet biztosítanak. A termékválaszték teljes 
üzleti megoldást kínál a hardvereszközöktől és tintától kezdve 
a nyomathordozókig és a szoftverekig kombinálva mindent.

A termékcsaládot az Epson teljes egészében házon belül fejleszti, hogy minden 
szinten innovációt biztosítson – így kiváló textileket, ruhatermékeket, belső 
dekorációs és promóciós nyomtatást biztosít, legyen szó akár sportról, divatról,  
otthoni dekorációról vagy promóciós alkalmazásokról.

Találja meg a vállalkozása igényeinek megfelelő nyomtatót a modellek széles 
választékában – ez magába foglalja az akár 64" (1625 mm) méretű nyomtatást 
óránként akár 108,6 m2 sebesség mellett, illetve a HDK fekete tintát a speciális  
ruházati nyomtatáshoz. A termékcsalád pormentes tervezése kiküszöböli a hibás 
nyomatokat, és még a tinta újratöltése közben sem kell leállnia a nyomtatással.

Ehhez adja hozzá az Epson széleskörű szolgáltatásait és támogatását –  
az eredmény egy teljes körű nyomtatási megoldás, méghozzá olyan  
minőségben és rugalmasság mellett, amely megfelel vállalkozása igényeinek.





Élénk színű sportruházat

Gyártson nagy mennyiségben futballmezt, kerékpáros 
öltözetet, fürdőruhát vagy egyéb ruházati cikkeket a 
SureColor SC-F festékszublimációs család segítségével. 
Szabványosított formatervezés, amelyben megbízhat 
és kihasználhatja a nagy teljesítményt, hogy csökkentse 
nyomtatója tulajdonlási költségét. Életre kelti a dizájnt 
az élénk fluoreszkáló tintákkal, amely az SC-F9400H 
nyomtatóhoz érhető el.

Új üzleti lehetőségek felismerése

A SureColor SC-F festékszublimációs nyomtatócsalád 
segítségével a legjobb eredményt érheti el. Ha nagy 
mennyiségű ruházati nyomtatás, vagy akár divat- és 
lakberendezési cikkek apró részleteinek kiváló minőségű 
kidolgozása a cél, a termékválaszték megfelel igényeinek.



Színes divattervezés

Engedje szabadjára kreativitását a nyomtatható széles 
színtér segítségével, és hozzon létre kiváló minőségű 
nyomatokat. A divattervezők és a vállalkozók számára 
a SureColor SC-F festékszublimációs nyomtatók 
színstabilitást és mély fekete színt biztosítanak. Nyomtatóink 
karbantartása gyors és egyszerű. Akár egyetlen ruházati 
cikket vagy nagyobb sorozatban nyomtat, a termékcsalád 
megfelel a dinamikus, legszigorúbb követelményeknek is 
textilek széles választéka esetén.

Nélkülözhetetlen dekoráció

A belsőépítészek és a márkatulajdonosok biztosak abban, 
hogy a minőségi és éles, fotorealisztikus részletek minden 
kereskedelmi vagy otthoni tér díszítésére alkalmasak. 
A SureColor SC-F festékszublimációs család minden 
nyomtatási igényt kielégít a függönyök, redőnyök, kárpitok, 
párnák, kerámiaburkolatok vagy bármilyen poliészter-
bevonatú kemény nyomathordozó előállítása során.

Kiváló minőségű textilalapú reklámhordozók

A nagyméretű, igazán feltűnő zászlók üzenete biztosan 
mindenkihez eljut. A SureColor SC-F sorozatú nyomtatók 
lehetővé teszik a nyomtatási szolgáltatók, nyomtatószalonok 
és reklámügynökségek számára, hogy textilalapú 
reklámhordozókat készítsenek.

Vonzó promóciós termékek

Tegye még személyesebbé a kiváló minőségű nyomatokat 
minden promóciós termék esetén, a telefontokoktól és 
táskáktól a bögrékig. A fotólaborok, az online kiskereskedők 
és a gyártók büszkék lesznek kiváló minőségű termékeikre, 
miközben a SureColor SC-F festékszublimációs család 
üzleti előnyeit alacsony teljes birtoklási költségen biztosítja.



A SureColor SC-F sorozatú nyomtatókkal új szintre emelheti 
a kreativitást. Válassza ki a legjobb modellt, amely megfelel a saját 
mennyiségre, méretre és formára vonatkozó igényeinek. Élvezze  
a zökkenőmentes teljesítményt és a tökéletes megbízhatóságot.

Fluoreszkáló tinta 

A két új fluoreszkáló szín sokkal több színvariációt kínál – 
ideális olyan vállalkozások számára, akik szeretnék bővíteni 
az általuk kínált szemkápráztató sportruházat választékot.

A komplett csomag 

Az Epson tökéletes megoldást nyújt – nyomtató, 
tinták, nyomathordozók, szoftverek és támogatás. 
Az Epson Edge Print szoftver az alapfelszereltséghez 
tartozik, és ez a könnyen használható, funkciókban 
gazdag szoftver segít a nyomtatás felgyorsításában és 
a teljesítmény növelésében.

Nagy teljesítmény 

Az SC-F9400 és az SC-F9400H maximális sebessége 
108,6 m2/óra, emellett olyan utófűtő egységet is tartalmaz, 
amely elősegíti a szárítási funkciót. A továbbfejlesztett 
feltekercselő rendszer rendkívüli precizitással segíti 
a hatékonyság növelését.

Nagyobb tintapatronok 

A CMYK festéktasakok kapacitása 1 literről 1,1 literre nőtt1 
a nyomtatás hatékonyságának és minőségének biztosítása 
érdekében. 

SureColor SC-F9400 és SC-F9400H

Az Epson SC-F9400 és SC-F9400H 64" festékszublimációs nyomtatók szélesebb színteret 
biztosítanak a kiegészítő fluoreszkáló sárga és rózsaszín tintáknak köszönhetően, amelyek 
lehetővé teszik, hogy dizájnját a következő szintre emelje, és olyan új piacokra is eljuttassa, 
mint a sportruházat és egyéb ruházati termékek.

A hatékonyságnövelő funkciók széles választékával, beleértve a megnövelt tintamennyiséget 
és az Epson Edge Print szoftvert, ezek a nyomtatók nagy teljesítményt és kiváló minőséget 
garantálnak.

Legyen innovatív  
a SureColor SC-F 
festékszublimációs nyomtatókkal 



SureColor SC-F7200

Teljes körű megoldás a kiváló minőségű 
textiltermékek nyomtatásához.

Főbb jellemzők:

Nyomtatás akár 64" (1625 mm) szélességben 
és akár 58,9 m2/óra sebesség mellett

Kifejezetten megbízható, pontos automatikus 
feltekercselő egység

Gyors száradás a beépített szárítóegységnek 
köszönhetően

Egyszemélyes nyomathordozó-betöltés, 
automatikus nyomathordozó-feszítésvezérléssel

Robusztus tekercspapír-tartó, amely 
megakadályozza a papír elmozdulását 
a nyomtatás során

HDK fekete tinta a kiváló sűrűségű fekete 
nyomtatásához, speciális anyagokra

SureColor SC-F6300

Tökéletes megoldás a kis- és közepes 
mennyiségű nyomtatási feladatokhoz  
textilekre és merev nyomathordozókra.

Főbb jellemzők:

Nyomtatás akár 44" (1117 mm) szélességben 
és akár 63,4 m2/óra sebesség mellett

Könnyen újratölthető, beépített 1,5 literes 
tintarendszer

A merev nyomathordozók fényképminőségű 
nyomtatása alapfelszereltség a nagyfelbontású 
üzemmóddal

Opcionális automatikus felcsévélő egység

Könnyű elérés a gyorsabb karbantartáshoz



SureColor SC-F500

A kompakt SC-F500 nem vállal kompromisszumot a minőség és a teljesítmény terén.  
A nyomatok élénkek és gyorsabban megszáradnak.

A nyomtató tökéletes a kisméretű reklámtárgyak, textilanyagok és ruházati termékek 
előállításához, a textilalapú reklámhordozókhoz, beltéri és promóciós nyomatokhoz,  
valamint olyan kemény nyomathordozókra való nyomtatásához, mint a bevont fa és 
műanyag. 

Időtakarékos technológia

A legújabb képfeldolgozási technológiával felszerelt 
SC-F500 modellel időt takaríthat meg, és növelheti 
hatékonyságát. A 4,3"-os érintőképernyő megkönnyíti 
az információkhoz való hozzáférést és az üzemeltetést – 
még kesztyű viselése közben is.

Kompakt kialakítás

A mindössze 24" szélességű, helytakarékos SC-F500 
könnyedén illeszkedik a legtöbb munkaterülethez, 
hogy kiváló minőségű eredményt nyújtson.

Egyszerű tintaújratöltés

A tinta újratöltése közben sem kell abbahagynia 
a nyomtatást. Takarítson meg időt, javítsa a hatékonyságot 
és csökkentse a teljes üzemeltetési költséget a 140 ml-
es palackokkal a tintatartályok újratöltéséhez, miközben 
folytatja a nyomtatást.

Nyugalom a nyomtatás során

A pormentes tervezés csökkenti a hibás nyomatokat és 
a tisztítással töltött állásidőt azáltal, hogy megakadályozza 
a por bejutását a nyomtatóba, és a fúvóka eltömődését.

Teljes nyugalma érdekében minden Epson-nyomtatócsomag 
tartalmaz hardvert, szoftvert, adathordozót és egy 
egyéves garanciát. A tinták megfelelnek a biztonsági és 
környezetvédelmi követelményeknek.

Bővítse vállalkozása kínálatát!





A kizárólag az Epson számára kifejlesztett modern 
technológiák jelentik a SureColor SC-F sorozatú nyomtatók 
lényegét. A vállalatok a hatékonyság maximalizálása, a kiváló 
nyomatminőség és az alacsony üzemeltetési költségek miatt 
választják az Epson termékeket.

Intelligens tinták

Az Epson UltraChrome DS tinta élénk színeket, 
éles kontúrokat és finom árnyalatokat hoz létre. 
A fénnyel/mosással szembeni ellenállóság 
kitűnő és tintáink kopás-, és verejtékállóak. 
A PrecisionDot képfeldolgozási technológia 
egy kiváló minőségű üzemmód, amely három 
olyan technológiát egyesít, amelyek javítják 
a nyomtatási minőséget: Half Tone modul, 
LUT és Micro Weave.

Megbízható minőség

A lézerhegesztésű szerkezet2 a pontos képalkotó 
technológia és az Epson saját fejlesztésű 
robotikus megoldásainak alkalmazásával 
az Epson minden nyomtatójával a minőségi 
termékek biztosítása iránt való teljes mértékű 
elkötelezettségét bizonyítja.

Prémium képminőség

Az Epson PrecisionCore TFP nyomtatófej 
kivételes képminőséget biztosít a 360 dpi 
felbontású fúvókakonfigurációval. Ez akár  
720 x 1440 dpi maximális felbontást 
eredményez. 

Átfogó szerviz és támogatás

A SureColor SC-F család nyomtatóit,  
egyéves alapgarancia védi, amelyet  
lehetősége van bővíteni. 

Kiváló minőségű 
nyomatok



Technológia, amely maximalizálja 
a teljesítményt

Szabályozza nyomtatási teljesítményét 
az Epson Edge Print szoftverrel. 
A hardver és a RIP szoftver telepítése 
után máris hozzáférhet többféle 
hasznos funkcióhoz, többek között 
az Előnézet, a Hot holder, a Másolás, 
a Vágás, a Képelrendezés, valamint 
a Step and Repeat funkcióhoz.

A szoftverfrissítések rendelkezésére 
állnak

A független szoftvergyártók közössége 
támogatja a SureColor SC-F sorozat 
termékeit, így az új alkalmazások 
mindig elérhetők lesznek. 

Kiváló eredmények az Epson 
eszközeivel

Az Epson Edge Print szoftver  
intuitív módon működik más  
Epson eszközökkel. Állítsa be  
a személyre szabott nyomtatási 
paramétereket gyorsan és egyszerűen 
a böngésző alapú Epson Edge 
Dashboard alkalmazással. Számítsa 
ki a nyomtatási költséget a tinta- 
és papírfogyasztás alapján, az LFP 
Accounting Tool segítségével. 

Szoftverünk segítségével gyorsan 
és pontosan megtekintheti és 
megtervezheti nyomtatási feladatait.



Epson Edge 
Dashboard 

Típus SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-
F9400H

Nyomtatófej  
konfigurációja

PrecisionCore TFP 
nyomtatófej
800 fúvóka x 
4csatorna x 1 fej

PrecisionCore TFP 
nyomtatófej
360 fúvóka x 
4 csatorna x 1 fej

PrecisionCore TFP 
nyomtatófej
360 fúvóka x 
4 csatorna x 1 fej

PrecisionCore TFP 
nyomtatófej
360 fúvóka x 
4 csatorna x 2 fej

PrecisionCore TFP 
nyomtatófej
360 fúvóka x 
5 csatorna x 2 fej

Maximális nyomtatási 
sebesség A1 70 másodperc 63,4 m2/óra 58,9 m2/óra 108,6 m²/óra 108,6 m²/óra

2 menetes nyomtatási 
sebesség - 30,4 m2/óra 30,3 m2/óra 60,1 m²/óra (4 szín) 62 m²/óra (6 szín)

4 menetes nyomtatási 
sebesség - 15,8 m2/óra 16,2 m2/óra 29,9 m²/óra (4 szín) 32,1 m²/óra (6 szín)

Maximális nyomtatási 
felbontás 2400 x 1200 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi

Maximális nyomathor-
dozó-szélesség 610 mm (24") 1118 mm (44") 1626 mm (64") 1626 mm (64") 1626 mm (64")

Tekercs külső átmérője 110 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Maximális  
tekercstömeg 3 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Tintapatronok száma 4 szín (C,M,Y,K) 4 szín (C,M,Y,K) 4 szín (C,M,Y,K) 2 x 4 szín (C,M,Y,K) 2 x 4 szín (C,M,Y,K) + 
FY, FP

Tintakapacitás 140 ml 1,1 lt 1 lt 1,1 lt 1,1 lt, 1 lt fluoreszkáló

Méretek
970 x 811 x 245 mm 
(Szélesség x Mélység x 
Magasság)

1608 x 1128 x 917 mm 
(Szélesség x Mélység x 
Magasság)

2620 x 1013 x 1311mm 
(Szélesség x Mélység x 
Magasság)

2620 x 934 x 1332 mm 
(Szélesség x Mélység x 
Magasság)

2620 x 934 x 1332 mm 
(Szélesség x Mélység x 
Magasság)

Tömeg 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Feszültség AC 100 V–240 V,  
50 Hz–60 Hz

AC 100 V–240 V,  
50 Hz–60 Hz

AC 110 V–220 V,  
50 Hz–60 Hz

AC 110 V–220 V,  
50 Hz–60 Hz

AC 110 V–220 V,  
50 Hz–60 Hz

Feltekercselés - Opcionális +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Jótállás 1 éves helyszíni 1 éves helyszíni 1 éves helyszíni 1 éves helyszíni 1 éves helyszíni

1 Tintáink megfelelnek a biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, beleértve az Oeko-tex és REACH tanúsítványt. 

2 A lézerhegesztési gyártási eljárás csak a SureColor SC-F7200 és az SC-F9300 típusokra vonatkozik.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
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Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

@EpsonEurope

epson-magyarorszag

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-magyarorszag/

