
SZAKÉRTELMÜNK 
A MINŐSÉG 
GARANCIÁJA

SureColor™ SC-S sorozat



Mi, az Epsonnál hisszük, hogy befektetett 
tudásunk és tapasztalatunk kiváló 
minőségű nyomatokat, pontosságot 
és termelékenységet jelent.



KIVÁLÓ MINŐSÉG, 
PÁRATLAN NYOMTATÓK.

Az Epson tapasztalata a nyomtatási hardverek precíziós eszközeinek tervezésében és 
gyártásában, illetve a kiváló minőségű nyomtatásra vonatkozó gazdag ismereteinkben rejlik. 
Mindezt a tudást fektettük bele az SC-S sorozatú nagy formátumú nyomtatók tervezésébe – 
amelyeknek minden összetevőjét az alapoktól kezdve az Epson fejlesztett ki és gyártott le.

Minden szakértelmünket felhasználtuk az SC-S sorozat kialakításakor, így tehát biztos lehet 
a pontosságban, a minőségben és a még nagyobb hatékonyságban – minden egyes nyomtatási 
feladat esetében.

SureColor SC-S40610

Kiváló nyomtatási minőség 
alacsony beszerzési áron.
Az SC-S40610 egy 4 színű, belépő szintű, 
páratlan minőségű nyomtató – az olyan 
vállalkozások számára fejlesztettük ki, 
akik hatásos megjelenésű grafikákat 
szeretnének nyomtatni egy könnyen 
használható, alacsony költségű és kiváló 
minőségű, nagy formátumú nyomtatóval.

SureColor SC-S60610

Nagy nyomtatási 
mennyiségekhez, 
rövid határidővel.
Az SC-S60610 nagy termelési igényhez 
ideális 4 színű nyomtató – az olyan 
vállalkozások számára fejlesztettük ki, 
akik nagy termelékenységet szeretnének 
elérni kiváló minőség és minimális 
felhasználói beavatkozás mellett.

SureColor SC-S80610

Az olyan nagy igényű 
alkalmazásokhoz, 
ahol a színteljesítmény 
kulcsfontosságú.
Az SC-S80610 egy nagy teljesítményű 
nyomtató olyan színkomponensekkel 
kiegészítve, mint a narancs, a vörös, 
az ezüstmetál és a fehér – az olyan 
vállalkozások számára fejlesztettük 
ki, akik olyan kiváló minőségű, nagy 
formátumú nyomtatót keresnek, 
amely tinták széles választékát kínálja 
számos nyomtatási alkalmazáshoz.

Epson Control 
Dashboard 



PONTOSSÁG
Jobb minőség, 
gyorsabb nyomtatás
Az Epson PrecisionCore 
TFP nyomtatófej páratlan 
képminőséget biztosít 
a 360 dpi felbontású 
fúvókakonfigurációjának 
köszönhetően, amely akár 
1440 x 1440 dpi maximális 
felbontásra is képes.1

Kategóriaelső nyomathordozó-kezelés
Az Epson fejlett automatikus feszítésvezérlőjével (AD-
ATC) az SC-S sorozat a nyomathordozó tekercs elejétől 
a végéig pontos méretekkel rendelkező nyomatokat készít.

Pontosság bármilyen nyomathordozón
A hihetetlenül kifinomult adagolórendszer, az antisztatikus 
nyomógörgők és az elektronikus nyomásvezérlés optimalizálja 
a nyomathordozó-rögzítést és -pontosságot, hogy bármilyen 
nyomathordozóra tökéletes nyomatot készíthessen.

Nagy tintahatékonyság
Az Epson UltraChrome GS3 tinták sokkal élénkebb és 
gyorsabban száradó nyomatokat biztosítanak az előző 
generációknál kevesebb tinta felhasználásával. 

MINŐSÉG
Szélesebb színtér
Az SC-S80610 9/10 színt tartalmazó tintakészlete, 
amelyben ezüstmetál, fehér, narancs és vörös tinta 
is található, arra lett optimalizálva, hogy kiváló 
minőségű, kivételesen éles nyomatokat készítsen 
az Epson’s UltraChrome GS3 tinták segítségével.

PrecisionDot üzemmód
A képalkotási technológiánk fejlesztésének 
eredményeképpen a PrecisionDot kiváló minőségű 
üzemmód három technológiát ötvöz (Half Tone 
Module, LUT és Micro Weave) a különböző nyomtatási 
felületeken elért minőség javítása érdekében.

Átfogó szerviz és támogatás
Abban a valószínűtlen esetben, hogy az SC-S sorozatú 
nyomtatóval probléma merül fel, Önt egy kétéves 
alapgarancia védi – amit lehetősége van bővíteni.

Előző tinta



HATÉKONYSÁG
Kreatív alkalmazások széles köre
Nyomtatás különböző nyomathordozókra: átlátszó film, 
vinil, vászon, fotópapír. Létrehozhat továbbá professzionális 
és speciális megjelenést is óriásplakátokhoz, tapétákhoz, 
autódekorációkhoz és eladáshelyi reklámanyagokhoz.

Kevesebb felhasználói beavatkozás
Az SC-S sorozat fejtisztító rendszere automatikusan fenntartja 
a nyomtatófej állapotát a folyamatos minőség érdekében, 
valamint távol tartja a port és a szennyeződést a nyomtatófej-
egységtől, ezzel is biztosítva annak teljesítményét.

Tintaáramlás-szabályozó
Az SC-S sorozat tintaáramlás-szabályozója 
a tinta állapotának optimalizálásával biztosítja 
a folyamatos nyomtatási minőséget.

Tisztaságra tervezve
Az SC-S sorozat duplaszűrős levegőkeringető 
rendszere biztosítja a nyomtatóban a tiszta levegőt, 
megakadályozva ezzel a tintaköd okozta hibákat.

INNOVÁCIÓ
Mi, az Epsonnál hisszük, hogy befektetett 
tudásunk és tapasztalatunk kiváló minőségű 
nyomatokat, pontosságot és termelékenységet 
jelent. Az SC-S sorozatot a termelékenységet 
szem előtt tartva, az alapoktól terveztük meg.

Az SC-S sorozat számos olyan funkciót vezet be, amely 
nem csupán az Epson termékcsaládjában, hanem 
az egész világon újdonságnak számítanak – ezzel 
pontosságot, minőséget és további termelékenységet 
biztosítva minden egyes nyomtatáshoz.

Az SC-S sorozat minden nyomtatója ideális választás a kiváló 
minőségű anyagokhoz és az élénk megjelenésű grafikákhoz, 
illetve a speciális alkalmazásokhoz és az autódekorációkhoz 
is, hiszen a nyomtatókat az Epson tervezte, fejlesztette és 
állította össze – így tehát biztos lehet az állandó minőségben, 
amit a kétéves alapgarancia tesz még teljesebbé.

További információk: 
www.epson.hu/signbyepson



1. A RIP szoftvertől függ.

További információkért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
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S40610 S60610 S80610

Nyomtatófej konfigurációja PrecisionCore TFP nyomtatófej 
360 x 2 fúvóka színenként (x4)

Két PrecisionCore TFP nyomtatófej 
360 x 2 fúvóka színenként (x4)

Két PrecisionCore TFP nyomtatófej 
360 x 2 fúvóka (x10)

Maximális nyomtatási 
sebesség

48,6 m2/óra (vázlat) 95,3 m2/óra (vázlat) 95,1 m2/óra (vázlat)

Minimális tintacseppméret 4,2 pl

Maximális nyomtatási 
felbontás

1440 x 1440 dpi1

Papírszélesség 300–1626 mm (64")

Maximális papírvastagság 1 mm

Tekercs külső átmérője Max. 250 mm

Henger külső átmérője Max. 200 mm

Tekercs súlya Max. 45 kg

Tinta

Tintapatronok száma 4 szín (C, M, Y, K) 2 x 4 szín (C, M, Y, K) 9/10 szín (C, M, Y, K, Lc, Lm, 
Lk, Or, Re + Mt vagy Wh)

Tintapatron kapacitás 700 ml

LCD 2,7" méretű színes LCD kijelző

Csatlakoztatás USB: Nagysebességű USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Méretek Szé: 2620 mm
Ma: 1338 (zárt fedéllel) 
(max. 1670 mm a működéshez)
Mé: 880 mm 
(max. 1090 mm a működéshez)

Szé: 2620 mm
Ma: 1338 (zárt fedéllel) 
(max. 1670 mm a működéshez)
Mé: 972 mm 
(max. 1147 mm a működéshez)

Szé: 2620 mm
Ma: 1338 (zárt fedéllel) 
(max. 1670 mm a működéshez)
Mé: 880 mm
(max. 1090 mm a működéshez)

Súly 279 kg (tintapatronok nélkül) 291 kg (tintapatronok nélkül) 284 kg (tintapatronok nélkül)

Feszültség AC 100–120 V vagy 200–240 V 50/60 Hz

Adagoló görgő nyomása 3 beállítás

Nyomtatófej távolsága 1,6 mm, 2 mm és 2,5 mm

Automatikus dőléskorrekció Igen

Nyomathordozó pontosság +/-0,1–0,2%

Nyomathordozó 
felcsévélési elcsúszása

<= 10 mm

Jótállás 2 éves helyszíni

Zajszint 59 dB 60,5 dB 59 dB

Automatikus 
nyomathordozó-beállítás

Igen

MŰSZAKI ADATOK

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

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


