
SureColor SC-F9300
ADATLAP

Az Epson továbbfejlesztett festékszublimációs technológiájával 
gyorsabban hozhat létre színes textiltermékeket még kiemelkedőbb 
minőségben.

A SureColor SC-F9300 64 hüvelykes festékszublimációs textilnyomtatóját ruházat, 
textil és puha anyagból készült cégérek, valamint egyéb nyomtatott promóciós 
termékek gyors, nagy mennyiségű nyomtatásához tervezték. Ez az új, csúcskategóriás 
modell az Epson bevált nyomtatási technológiájának továbbfejlesztésével nyújt még 
kiemelkedőbb minőséget és megbízhatóságot.

Még kiemelkedőbb nyomtatási minőség
Az SC-F9300 a legújabb Precision Dot technológiát alkalmazza, amely kiegészülve az 
Epson haltone moduljával, a Look-up table és Micro-weave technológiákkal azonnal 
látható különbséget produkál a nyomtatási minőségben, és egyszerű üzembe 
helyezésének köszönhetően minőségi nyomatokhoz juthat közvetlenül a 
használatbavétel után.

Gyors, teljes körű megoldás
Akár 108,6 m²/h-s nyomtatási sebességével az Epson SC-F9300 modellje teljes körű 
megoldást nyújt, amely a nyomtatóból, a tintákból, a transzferpapírokból és a 
szoftverből áll. A rendszer maximalizálja a rendelkezésre állási időt, a továbbfejlesztett 
média feltekercselő és más megbízhatósági jellemzők segítségével pedig 
kiküszöbölhetők az olyan gyakori problémák, mint a papír gyűrődése vagy a 
nyomtatófej ütközése. 

Amilyen színt csak szeretne
Az SC-F9300 kimondottan erre a célra készült UltraChrome DS tintákat használ, 
amelyek széles CMYK bemeneti profillal rendelkeznek, ezáltal biztosítva a lehető 
legszélesebb színteret a legösszetettebb és legszínesebb tervek pontos 
színvisszaadása érdekében.

Biztonságos viselet
A SureColor SC-F9300 rendelkezik az Oeko-Tex Eco Passport minősítésével¹, és 
megfelelt a háztartási termékekre vonatkozó japán AZO-tesztnek, ami azt jelenti, hogy 
a nyomtatóval és az UltraChrome DS tinták használatával létrehozott ruházatot és 
textileket teljes biztonsággal hordhatják felnőttek és gyermekek, ideértve a kisbabákat 
is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Sokoldalú 64 hüvelykes 
festékszublimációs nyomtató
Minőségi textíliák és cégérek előállítása 
gyorsan és hatékonyan
UltraChrome DS tinták
A fényesebb, színesebb és tartósabb 
nyomatokért
Gyorsabb nyomtatás
Akár 108,6 m²/h-s nyomtatási sebesség
Teljes körű megoldás
A nyomtatót, a tintákat, a papírt és a 
szoftvert tökéles együttműködésre tervezték
Továbbfejlesztett megbízhatóság
Minimalizálja a nyomtatófej-ütközést és a 
papírbegyűrődést a maximális 
rendelkezésre állás érdekében



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Tintatechnológia Ultrachrome® DS
Nyomtatási mód PrecisionCore™ TFP nyomtatófej

NYOMTATÁS
Színek Cián, Sárga, Bíbor, Nagy sűrűségű fekete
Fúvóka konfiguráció 720 fúvóka fekete, 720 Fúvókák száma színenként
Tintatartály-kapacitás 1.500 ml
Legkisebb cseppméret 4 pl, Változó cseppméret technológiával

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Nyomtatási margók 
(tekercspapír)

1. mód: 5 mm (jobb), 5 mm (bal)

Használható papírvastagság 0,4 mm - 1 mm
Használható papírsúly g/m² vagy nehezebb
Papírformátumok A0, A1, A2, 64 " (162,6 cm), 44 " (111,8 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61,0 cm)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 570 Watt, 1 Watt (kikapcsolni)
Tápfeszültség AC 100 V - 220 V
Termék méretei 2.620 x 934 x 1.332 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 290 kg

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Memória Nyomtató: 512 MB, Hálózat: 128 kB
Karbantartó rendszer Automatikus nedves anyag letörlő rendszer

EGYÉB
Hordozó feldolgozása Automatikus felcsévélő, Tekercspapír
Kompatibilis operációs rendszerWindows 10, Windows 7, Windows 7 x64

NYOMTATÁS
Nyomtatási felbontás 720 x 1.440 dpi

LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK
LCD kijelző Típus: Szín

EGYÉB
Garancia 12 hónap Helyszíni szerviz

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CG44301A0

Vonalkód 8715946647685

Származási ország Kína

SureColor SC-F9300

A DOBOZ TARTALMA

Használttinta gyűjtőtartály
Garancia dokumentumok
Használati utasítás (CD)
Beállítási utasítás
Tápkábel
Karbantartó készlet
Szoftver (CD)
Ink set

FOGYÓANYAGOK

DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)
DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
Waste ink bottle (C13T724000)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) 
(C13T741400)
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Head Cleaning Set S210051 (C13S210051)

1.  Az ECO PASSPORT by OEKO-TEX® egy olyan rendszer,
amellyel a textilkémiai gyártók bebizonyíthatják, hogy a
termékeik használhatók fenntartható textil-előállításhoz. Az
Epson UltraChrome DS tinta és az előkezelés rendelkezik az
Eco Passport tanúsítvánnyal. Ez egy nemzetközi biztonsági
szabvány a textiliparban. A tanúsítvány arra vonatkozik,
hogy a felnőttek, a gyerekek és a kisbabák számára is
biztonságos.

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


