
SureColor SC-F6300 (hdK)
ADATLAP

Állítson elő kiváló minőségű textiltermékeket és promóciós árucikkeket 
az alacsony karbantartási igényű festékszublimációs nyomtatóval

A SureColor SC-F6300 44” méretű festékszublimációs nyomtatót a textilgyártók, a 
fotóstúdiók és a promóciós árucikkeket gyártó cégek számára fejlesztettük ki. 
Alacsony teljes birtoklási költséggel rendelkezik a továbbfejlesztett felhasználói 
hatékonyságnak és a csökkentett állásidőnek köszönhetően.

Hatékonyság
Az egyszerű felhasználói hozzáférés és a nyomtatófej-karbantartás minimalizálja a 
szervizigényt. A csökkentett állásidő és az egyszerű karbantartási hozzáférés nagyobb 
fokú hatékonyságot biztosít vállalkozása számára. A továbbfejlesztett főbb 
alkatrészeknek köszönhetően nő a termék élettartama és egyben a megtérülése is

Egyszerű használat
Gyorsabb beüzemelés. Nincs szükség speciális szerszámokra és szakember 
segítségére. Az egyszerű beüzemelésnek köszönhetően a vállalkozások a lehető 
leggyorsabban indíthatják a termelést. 

Szoftvertámogatás
Az Epson lenyűgöző, az Ön vállalkozása igényeinek megfelelő szoftvermelléklet-
csomagja az alábbiakat tartalmazza: Epson Edge Print RIP szoftver, Epson Edge 
irányítópult-támogatás (EMX-profilok) és az Epson LFP Accounting Tool. Megfelelő 
szintű szoftvertámogatást biztosítanak, amelyek a vállalkozások működését 
hatékonyabbá teszik, valamint a költségek és a nyereségesség elemzéséhez 
nyújtanak segítséget. 

Teljes nyomtatási csomag
A felhasználók számára teljes körű gyártási csomagot kínálunk – a nyugalom és a 
kényelem biztosítása érdekében. A teljes körű megoldás tartalma: hardver, szoftver, 
nyomtatófej, tinta, szublimációs papír, jótállás és egy opcionális feltekercselő egység a 
harmonikus működés érdekében.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Teljes Epson-megoldás
Hardver, szoftver, nyomtatófej, tinta és 
szublimációs papír
Könnyű telepítés
Nincs szükség speciális szerszámokra és 
szakember segítségére
Opcionális feltekercselő egység
Az opcionális Epson feltekercselő egység 
jobb feltekercselési minőséget biztosít
Terméktartósság
A továbbfejlesztett főbb alkatrészeknek 
köszönhetően nő a termék élettartama és a 
megtérülése is
Alacsony teljes birtoklási költség
Egyszerű felhasználói hozzáférés és 
csökkentett állásidő



LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CH66301A0

Vonalkód 8715946672274

Származási ország Kína

SureColor SC-F6300 (hdK)

FOGYÓANYAGOK

Auto Cutter Spare Blade S902006 (C13S902006)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) 
(C13T46D840)
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)
Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Roll Adapter SC-F6300
C12C934701

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

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


