SureColor SC-R5010 sorozat

Precíziós tervezés
Kivételes teljesítmény

Váltson kivételes
teljesítményre
A SureColor SC-R5010 és SC-R5010L nyomtatók az Epson
első, gyantaalapú festéket használó nagy formátumú nyomtatói,
amelyek a megismételhető színek mellett gyors száradást
és karcállóságot kínálnak. Pontos, rugalmas és megbízható
megoldást kínálva, a nyomathordozók széles választékára
nyomtatnak, így vinilre, molinóra, textilre, vászonra, tapétára és
akár fóliára is.

LED-lámpák segítségével
látható a nyomtatás
folyamata

Végfelhasználó
által cserélhető
nyomtatófejek¹

4,3 hüvelykes
érintőképernyős panel az
intuitív üzemeltetésért

SC-R5010L

Gyorsan szárad és magas 1,5 literes vagy 2 db 1,5
szintű karcállóság jellemzi literes tintatasak a nagyobb
hatékonyság jegyében

6 szín és optimalizáló

Innovatív technológia a nagyobb
termelékenység érdekében

Ultrahangos detektor

Porvédő kialakítással bíró fűtőegység

Maximalizálja az üzemidőt, minimalizálja a karbantartást

Növelje a termelékenységet hatékony funkciókkal

Az innovatív ultrahangos detektor csökkenti a nyomtatófej
meghibásodásának kockázatát, míg a fúvókaellenőrző
technológia (NVT) automatikus kompenzációval kezeli az
eltömődött fúvókák okozta problémát. A felhasználó által
cserélhető nyomtatófejek tovább maximalizálják a használati
időt, mivel 60 percen belül, egyszerűen cserélhetők –
speciális szerszámok nélkül. Ráadásul az SC-R5010L
modell nagy kapacitású tintatartályos megoldással működik,
amely „hot swap” gyorscserét tesz lehetővé.

A SureColor SC-R5010(L) nyomtatóval a hagyományos
poszterek előállításától elmozdulhat a molinók, fali
dekorációk, fóliák, filmek és textíliák nyomtatásának
irányába. A fejlett automatikus hordozófeszítés-ellenőrzés
rendkívül pontos nyomathordozó-adagolást garantál,
tökéletesen illeszthető nyomatokkal. A folyamatos
megbízhatóság nem csak gördülékeny munkavégzést
biztosít, hanem közrejátszik az anyagveszteség
csökkentésében és a telepítési idő lerövidítésében is. A
nyomtatók hatékony szárítási és utókezelési eljárásának
köszönhetően a cikkek azonnal laminálhatók, ráadás
szárítási időszak nélkül. Ezáltal lehetővé válik az aznapi
vállalási idő, gyorsabb átfutás mellett.

SC-R5010

Színek konzisztenciája

Epson felhőalapú PORT platform

Kiváló minőségű eredmény minden alkalommal

Tartsa kézben az irányítást

A kiváló képminőséget három Epson nyomtatási technológia
biztosítja – féltónus, optimalizált LUT és Micro Weave –
csökkentve a szemcsézettséget és a csíkozást. A teljes
körűen vezérelt fűtési és szárítási technológia, valamint a
hosszú élettartamú PrecisionCore nyomtatófej megbízható
színkonzisztenciát biztosít a teljes nyomtatási folyamat
során. Ezzel elkerülhető az eltérő színek miatti újranyomtatás
igénye.

A felhasználóbarát, 4,3 hüvelykes érintőképernyővel
pofonegyszerű a nyomtatási feladat megkezdése és
nyomon követése. A képernyő intuitív módon használható,
fényjelzéseivel pedig egyszerűen kivitelezhető az
állapotellenőrzés. Az Epson Production Monitor csupán
egyetlen szolgáltatás, amely az Epson felhőalapú PORT
platformján keresztül érhető el, egy olyan felhőalapú
megoldás részeként, ami lehetővé teszi a berendezések
több telephelyen történő felügyeletét, csakúgy, mint több
berendezés kezelését ugyanazon a helyszínen, ezzel is
támogatva a termelés ellenőrzését.

Bővítse portfólióját
Az Epson UltraChrome RS tintájának
köszönhetően az SC-R5010 nyomtatócsalád
széles nyomathordozó-támogatást kínál, így
ideális választást jelent nyomtatási szolgáltatók,
reklámügynökségek, illetve tapéta-, vászon- és
fotónyomtatásra specializálódott vállalkozások
számára. A szagtalan, vízbázisú tintával
nyomtatott termékek bátran használhatók az
olyan érzékeny környezetben, mint az iskolák,
kórházak és hotelek, miközben kiemelkedő
tartósságuknak köszönhetően megállják a
helyüket kültéri használat során is.

Használja ki a gyantaalapú festékkel történő
nyomtatásban rejlő lehetőségeket
Gyanta
Pigment
Vízbázisú folyadék
(víz és különböző
nedvesítőszerek)

Az Epson gyantaalapú festékei továbbfejlesztett összetétellel
jellemezhetők. A környezetbarát, szagtalan és vízbázisú,
gyantaalapú festékek egyaránt használhatók bevonatos
és bevonat nélküli nyomathordozókon. Mivel a nyomatok
gyorsan száradnak, azonnal laminálhatók, ráadásul még
karcállóak is. A gyantaalapú festékek bevezetésével növelhető
a teljesítmény a hagyományos és a kiemelkedő minőségű
poszternyomtatás terén, ráadásul a kiváló nyomtatási
minőség is garantált.

Modell

SureColor SC-R5010

SureColor SC-R5010L

Nyomtatófej konfigurációja

PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej
9600 fúvóka

PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej
9600 fúvóka

Minimális tintacseppméret

4,9 pl

4,9 pl

Maximális nyomtatási felbontás

akár 1200 × 2400 dpi
600 x 600 dpi 8 féltónusú réteggel

akár 1200 × 2400 dpi
600 x 600 dpi 8 féltónusú réteggel

Papírszélesség

300–1626 mm (64")

300–1626 mm (64")

Tekercs külső átmérője

Max. 250 mm

Max. 250 mm

Feltekercselő külső átmérője

Max. 200 mm

Max. 200 mm

Tekercs tömege

Max. 45 kg

Max. 45 kg

Tintapatronok száma

6 szín (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML)

6 szín (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) x 2

LCD

4,3"-os színes TFT optikai érintőképernyő

4,3"-os színes TFT optikai érintőképernyő

Csatlakoztathatóság

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

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

Méretek

Szélesség: 2949 mm
Magasság: 1605 mm (zárt fedéllel)
(max. 1774 mm a működéshez)
Mélység: 1045 mm

Szélesség: 2949 mm
Magasság: 1605 mm (zárt fedéllel)
(max. 1774 mm a működéshez)
Mélység: 1045 mm

Tömeg

Kb. 425 kg (nagy kapacitású tintatartályos megoldással)

Kb. 449 kg (nagy kapacitású tintatartályos megoldással)

Feszültség

AC 200-240 V (50/60 Hz) 16 A x 2

AC 200-240 V (50/60 Hz) 16 A x 2

SC-R5010 tinták

SKU

Kapacitás

SC-R5010L tinták

SKU

Kapacitás

Fekete

C13T48G14A

1500 ml

Fekete

C13T45V14A

2 x 1500 ml

Cián

C13T48G24A

1500 ml

Cián

C13T45V24A

2 x 1500 ml

Magenta

C13T48G34A

1500 ml

Magenta

C13T45V34A

2 x 1500 ml

Sárga

C13T48G44A

1500 ml

Sárga

C13T45V44A

2 x 1500 ml

Világos cián

C13T48G54A

1500 ml

Világos cián

C13T45V54A

2 x 1500 ml

Világos magenta

C13T48G604A

1500 ml

Világos magenta

C13T45V64A

2 x 1500 ml

Optimalizáló

C13T48G74A

1500 ml

Optimalizáló

C13T45V74A

2 x 1500 ml

Karbantartó folyadék

C13T48G84A

1500 ml

Karbantartó folyadék

C13T45V84A

2 x 1500 ml

CoverPlus

SKU

1 éves helyszíni szerviz

CP01OSWHCH28

1 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel

CP01OSCRCH28

3 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel

CP03OSCRCH28

5 éves helyszíni önkiszolgáló szerviz, a vevő által cserélhető fejekkel

CP05OSCRCH28
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1. A megfelelő biztosítási és szervizcsomaggal.

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

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

@EpsonEurope
epson-magyarorszag

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

