SureColor SC-F100, SC-F500 és SC-F501

Növelje lehetőségeit
és érje el céljait

Bővítse vállalkozása kínálatát
A SureColor SC-F sorozatú nyomtatók biztosította sokoldalú
előállítási lehetőségeknek köszönhetően vállalkozásával
Ön a szolgáltatások szélesebb skáláját kínálhatja. Nem
csak a vállalati követelményeknek tesznek eleget, hanem
használatukkal előállíthatók mókás, rugalmas és jövedelmező
egyedi darabok is, például ceruzatartók vagy italos palackok.
A kompakt SC-F100 egy megbízható A4-es festékszublimációs nyomtató, amely
alacsony teljes birtoklási költséget és gyors átfutási időt biztosít. Amennyiben
a nagy formátumú nyomtatást egy helytakarékos 24 hüvelykes nyomtató
használatával szeretné megvalósítani, akkor az SC-F500 az ideális választás az
Ön számára. Testvérterméke, az SC-F501 támogatja az izgalmas fluoreszkáló
sárga és rózsaszín tintákkal történő nyomtatást is, ezáltal Ön még több választási
lehetőséget kínálhat ügyfeleinek.
A nyomtatók teljes körű üzleti megoldást kínálnak, amelyet az Epson teljes egészében
házon belül fejlesztett ki, minden szinten biztosítva az innovációt. Ideális promóciós
termékekhez, kiváló minőségű textíliákhoz és zászlókhoz, számos iparágon belül.

Praktikus
Egyszerű használat
Wi-Fi, 4,3 hüvelykes érintőképernyővel és
opcionális Epson Edge Print támogatással

Kompakt, 24 hüvelykes nyomtatási szélesség
tekercs- és vágottlap adagolással, intelligens
nyomatkészítéssel és opcionális állvánnyal

SC-F500

SC-F501

Költséghatékony
A rendelkezésre álló szoftver segítségével kézben tarthatja
a termékenkénti költségeket, így maximalizálhatja nyereségét

Egyszerűsítse munkafolyamatait a nagyobb
hatékonyság érdekében
A kompakt nyomtatókkal a legtöbbet hozhatja ki
a munkaterületből, miközben a munkafolyamatok is
javulnak. A helytakarékos nyomtatók rengeteg olyan
funkcióval rendelkeznek, amelyek révén nem csak idő
takarítható meg, de növelhető a termelékenység is,
a folyamatok leegyszerűsítésével.
A teljes termékcsalád

SC-F500 és SC-F501

Tintaadagoló megoldás

Könnyen kezelhető érintőképernyő

A felhasználóbarát, színkódolt, 140 ml-es tintapalackoknak
köszönhetően jelentősen csökken az állásidő, valamint
a hibák kockázata. Ráadásul az SC-F500 és az SC-F501
nyomtatóval nyomtatás közben is utántölthető a tinta.

Könnyedén hozzáférhet minden szükséges üzemeltetési
információhoz az intuitív érintőképernyő segítségével, akár
kesztyű viselése közben is.

SC-F100

A porvédő kialakítás megakadályozza, hogy por kerüljön
a nyomtatókba, így elkerülhetővé válnak a fúvókák eltömődéséből
adódó hibás nyomatok, csakúgy, mint az időigényes tisztítási
ciklusok, még a legporosabb környezetben is.

Kompakt méret
Kevés hely esetén, legyen szó például pultokról, az SC-F100
kisméretű, A4-es helyigénye révén ideális választást képvisel,
különösen a kezdő és a kisebb vállalkozások számára.

Pormentes tervezés

Élénk színek
Állítson elő figyelemfelkeltő nyomatokat, és tűnjön ki a
versenytársak közül. Az SC-F501 esetében fluoreszkáló sárga
és rózsaszín tintákkal is nyomtathat.
Fejvédő
A beépített fejvédő megakadályozza a nyomtatófej ütközéséből
esetlegesen felmerülő problémákat, így kiküszöböli a késéseket
és az extra kiadásokat.

SC-F100
Egyszerű használat
Wi-Fi, 2,4 hüvelykes képernyővel, amely
bármilyen szögből könnyen látható

Praktikus
A papírbetöltés elölről történik, és a tálca
akár 150 lap tárolására is alkalmas.

Alkalmazási területek
Promóciós cikkek és egyedi ajándékok
Akár bögrék, kulcstartók vagy személyre szabott fotóajándékok,
például telefontokok és tolltartók nyomtatásával foglalkozik,
a SureColor SC-F sorozat segít a termelés leegyszerűsítésében
és a pazarlás visszaszorításában.
Textilek és ruházat
Ideális olyan egyedi termékek, mint a vászontáskák, a párnahuzatok
és a sálak kis mennyiségű gyártásához.

Epson felhőalapú PORT platform
Az Epson valamennyi nagyobb teljesítményű modelljéhez hasonlóan,
e nyomtatók is támogatják az Epson felhőalapú PORT platformjának
használatát. Az Epson felhőalapú PORT platformja egy olyan rendszer,
amely lehetővé teszi a berendezések, így akár több nyomtató
felügyeletét is, a költségek és a termelés megtervezése mellett.

Váltson a kompromisszumot
nem ismerő minőségre
A SureColor SC-F500, SC-F501 és SC-F100
festékszublimációs nyomtatók ideálisak a kisméretű,
kemény hordozókra és textíliákra nyomtatott
promóciós termékek előállításához; nincs szükség
kompromisszumokra a minőség és a teljesítmény terén.
Innovatív Epson termékeinket az Önök igényeire szabtuk. Az ügyfeleinkkel
folytatott párbeszéd révén ismerjük, mi a fontos a számukra, és biztosíthatjuk,
hogy termékeink fejlesztése és gyártása az igényeknek megfelelően történik.
Az Epson alapvető technológiáit úgy tervezték, hogy együttműködjenek a kiváló
minőségű, megbízható eredmény érdekében. Az extra biztonság jegyében
ráadásul egyéves garanciát is biztosítunk.
Feleljen meg az előírásoknak
A biztonság kedvéért az Epson csomagjai olyan hardvereket, szoftvereket,
nyomathordozókat és tintákat tartalmaznak, olyan garanciális feltételek mellett,
amelyek megfelelnek a biztonsági és környezetvédelmi jogszabályoknak, beleértve
az OEKO-TEX tanúsítványt is.
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Típus

SureColor SC-F500

SureColor SC-F501

SureColor SC-F100

Nyomtatófej konfiguráció

PrecisionCore TFP nyomtatófej

PrecisionCore TFP nyomtatófej

PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej

Nyomtatási sebesség

A1 70 másodperc

A1 70 másodperc

A4 65 másodperc

Érintőképernyő

4,3 hüvelyk

4,3 hüvelyk

2,4 hüvelyk (hagyományos képernyő)

Maximális nyomtatási felbontás

2400 x 1200 dpi

2400 x 1200 dpi

600 x 1200 dpi

Papírszélesség

Tekercspapír: 210 mm - 610 mm
Vágott lap: 210 mm - 610 mm
Automatikus lapadagoló: A4 és A3

Tekercspapír: 210 mm - 610 mm
Vágott lap: 210 mm - 610 mm
Automatikus lapadagoló: A4 és A3

Vágott lap: A4

Papírvastagság

Tekercspapír: 0,05 mm - 0,21 mm
Vágott lap: 0,12 mm - 0,27 mm
Automatikus lapadagoló: 0,12 mm 0,27 mm

Tekercspapír: 0,05 mm - 0,21 mm
Vágott lap: 0,12 mm - 0,27 mm
Automatikus lapadagoló: 0,12 mm 0,27 mm

Vágott lap: 0,12 mm

Max. Tekercs

119 mm/4,2 Kg

119 mm/4,2 Kg

N/A

Festéktípus

Festékszublimációs tinta

Festékszublimációs tinta

Festékszublimációs tinta

Tintapatronok száma (140 ml)

4 szín (C,M,Y,K)

4 szín (C,FluorPink,FluorYellow,K)

4 szín (C,M,Y,K)

Tinták SKU-száma

Fekete C13T49N100

Fekete C13T49N100

Fekete C13T49N100

Cián C13T49N200

Cián C13T49N200

Cián C13T49N200

Magenta C13T49N300

Fluoreszkáló rózsaszín C13T49F800

Magenta C13T49N300

Sárga C13T49N400

Fluoreszkáló sárga C13T49F700

Sárga C13T49N400

Karbantartási doboz

C13S210057

C13S210057

C13S210125

Méretek
(szélesség, mélység, magasság)

970 x 811 x 245 mm

970 x 811 x 245 mm

375 x 347 x 187 mm

Tömeg

30 kg

30 kg

4,6 kg

Állvány

C12C933151 (opcionális)

C12C933151 (opcionális)

N/A

Feszültség

AC 100-240 V, 50/60 Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Jótállás

1 év

1 év

1 év (6000 lap)

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

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus
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A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

