SureColor SC-S sorozat

Nem létezik túl
nagy feladat
a számára

Hozzon ki többet
nyomtatójából
Hiszünk abban, hogy innovációinknak köszönhetően a legjobb
helyzetben vagyunk ahhoz, hogy kivételesen jó minőségű képeket
és nagy teljesítményt nyújtsunk. Az SC-S sorozatot az alapoktól
a hatékonyságot szem előtt tartva tervezték.
A termékcsalád két új nyomtató bevezetésével bővült, az 2SC-S60610Lv és az SC-S80610L
típusokkal, amelyek tintatartályos megoldással rendelkeznek; így az ügyfelek még több
termék közül választhatnak. A tintatartályos megoldás 1,5 literes tintatasakokat használ,
amely lehetővé teszi a nagyteljesítményű nyomtatók számára a hatékonyság növelését.
A nyomtatók választéka számos piaci alkalmazást céloz meg, és ugyanolyan kiváló
minőségű hozzáadott értéket kínál az SC-S40610 típustól a csúcskategóriás SC-S80610L
típusig a vállalkozások számára, valamint segít az ügyfeleknek elvárásaik teljesítésében
még a legigényesebb környezetben is.

SureColor SC-S60610L

SureColor SC-S80610L

Az SC-S60610L reklámgrafikai anyagok nagy
mennyiségű nyomtatására lett tervezve, az SC-S60610
típustól várható minőséget és nagy teljesítményt nyújtja,
de az 1,5 literes tintatasakokkal csökkenti a nyomtatás
teljes költségét és a felhasználói beavatkozást.

Az SC-S80610L kiváló nyomtatási minőséget biztosít.
A PANTONE Solid Coated Colours színskála színeit
akár 98,2%-os pontossággal képes visszaadni, amely
most az 1,5 literes tintatasakokkal felszerelve páratlan
teljesítményt nyújt.
Az SC-S80610L ideális professzionális nyomtatási
szolgáltatók számára, választható fehér vagy ezüstmetál
tintája kiváló minőségű színes és pontos nyomatokat
készít sokféle nyomathordozón.

Hozzon létre hatásos dizájnt
A 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.
A nyomtatási mennyiségtől függően egyszerűen válasszon a tintapatron alapú nyomtatók
vagy az 1,5 literes tintatasakokat használó új nyomtatók közül a teljes fenntartási költség
csökkentéséhez. Az automatikus fejtisztító rendszerrel együtt a gyártás során biztosított
a nyomtatófej rendszeres karbantartása. A végeredmény több üzemidő és jobb minőségű
nyomtatás.

SureColor SC-S80610

SureColor SC-S40610

Az SC-S80610 egy nagy teljesítményű, 700 ml-es
kapacitású tintapatronokkall felszerelt nyomtató
olyan színkomponensekkel kiegészítve, mint
a narancs, a vörös, az ezüstmetál és a fehér.
Olyan vállalkozások számára fejlesztettük ki, akik
olyan kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatót
keresnek, amely a tinták széles választékát kínálja
számos nyomtatási alkalmazáshoz.

Az SC-S40610 egy négyszínű, 700 ml-es
kapacitású tintapatronokkal felszerelt,
páratlan minőségű nyomtató. Kifejezetten
olyan vállalkozások számára optimalizált, akik
hatásos megjelenésű grafikákat szeretnének
nyomtatni egy könnyen használható, alacsony
költségű nagy formátumú nyomtatóval.

SureColor SC-S60610
Négyszínű nyomtató olyan vállalkozások
számára, akik nagy termelékenységet
szeretnének elérni kiváló minőség és
minimális felhasználói beavatkozás mellett.
Az SC-S60610 kétnyomtatófejes kialakítása,
2 x CMYK tinta-konfigurációja és 700 ml-es
patronjai megkönnyítik a termelési igények
kezelését.

Készítsen kiváló
minőségű nyomatokat
Az SC-S sorozat öt nyomtatója számos csúcskategóriás
funkcióval rendelkezik, így biztosítva a mindig kiváló
eredményt. Bármelyik modellt választja, garantált a
minőségi Epson kivitelezés, az intelligens szoftver és okos
funkciók, amelyek biztosítják a nyomtatók sokoldalú és
könnyű használatát és megbízható teljesítményét.

Jobb minőség, gyorsabb nyomtatás
Az SC-S sorozat minden nyomtatója Epson PrecisionCore TFP nyomtatófejtechnológiával és 360 dpi felbontású fúvókakonfigurációval rendelkezik,
akár 1440 x 1440 dpi maximális felbontásra is képes1.

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

Technológia, amely számít
A lézerhegesztésű szerkezet, amely pontos képalkotó technológiát használ
és az Epson saját fejlesztésű robotikai megoldásainak alkalmazásával az
Epson minden nyomtatójával a minőségi termékek biztosítása iránt való teljes
mértékű elkötelezettségét bizonyítja.

Kategóriaelső nyomathordozó-kezelés
A fejlett automatikus feszítésvezérlővel (AD-ATC) a nyomtató a nyomathordozó
tekercs elejétől a végéig pontos méretekkel rendelkező nyomatokat készít.

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

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.

Szélesebb színtér

Egyéb tinta

Epson UltraChrome
GS3 with Red tintarendszer

A SC-S80610 és SC-S80610L ezüstmetál,
fehér, narancs és vörös tintát tartalmaz.
Arra lettek optimalizálva, hogy kiváló
minőségű, kivételesen éles nyomatokat
készítsenek az UltraChrome GS3 tinták
segítségével, amelyek a PANTONE Solid
Coated Colours színskála színeit akár
98,2%-os pontossággal képesek visszaadni.
A direktszínek, különösen a narancs és
a vörös, a piacon található megoldások
között egyedülállóan gyorsan és pontosan
készülnek a színegyensúly érdekében,
míg a fémes árnyalatok valósághű tónusa
eco-solvent ezüstmetál tintával készül.

Intuitív szoftver
Az Epson Edge Print szoftvert úgy terveztük,
hogy kizárólag az Epson nyomtatóhardvereivel
és tintatechnológiáival működjön.

Epson Edge Print

Epson LFP Accounting Tool

Az Epson Edge Print szoftvert minden
SureColor SC-S nyomtatóhoz biztosítjuk.
Ezt a hatékony szoftvert könnyű használni,
és egyszerű, nyomtatásra kész megoldást kínál.

Az LFP accounting Tool eszköz méri a nyomtatás
és a nyomathordozók költségeit, így minden
feladathoz pontos nyomtatási és előállítási költség
áll az Ön rendelkezésére.

Epson Edge Dashboard

Átfogó szerviz és támogatás

Az integrált Epson Edge Dashboard mellett
több mint 250 nyomathordozó-profilt tölthet le
ingyenesen, így az optimális nyomtatóbeállításokat
biztosíthatja a munkafolyamathoz, és a színek
a lehető legpontosabbakká tehetők az ügyfelek
számára készített nyomatokon.

Abban a valószínűtlen esetben, ha
a SureColor SC-S sorozatú nyomtatóval
probléma merül fel, Önt kétéves alapgarancia
védi, amelyet lehetősége van bővíteni.

Műszaki adatok

Nyomtatófej konfigurációja

Maximális nyomtatási sebesség
(1 menet)

SC-S60610L

SC-S80610L

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

Két PrecisionCore TFP nyomtatófej
360 x 2 fúvóka (x10)

95,3 m2/óra1

95,1 m2/óra1

4,2 pl

Minimális tintacseppméret

1440 x 1440 dpi1

Maximális nyomtatási felbontás
Nyomathordozó szélessége
(64 hüvelyk)

300–1626 mm

Maximális nyomathordozó
vastagság

1 mm

Tekercs külső átmérője

Max. 250 mm

Henger külső átmérője

Max. 200 mm
Max. 45 kg

Tekercs súlya

Tintapatronok száma

2 x 4 szín (C,M,Y,K)

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

Tintatasak kapacitása

1,5 lt

1,5 lt, 500 ml ezüstmetál
Epson Edge Print

Szoftverek
Csatlakoztatás

Méretek

Súly (kivéve a festéktasakok/
beleértve a tintatartályt)

USB: Nagysebességű USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Szé.: 2766 mm

Szé.: 2766 mm

Ma.: 1338 mm (zárt fedéllel)
(max. 1671 mm a működéshez)

Ma.: 1338 mm (zárt fedéllel)
(max. 1671 mm a működéshez)

Mé.: 972 mm

Mé.: 880 mm

(max. 1147 mm a működéshez)

(max. 1090 mm a működéshez)

336 kg

328 kg

AC 100–120 V vagy 200–240 V 50/60 Hz

Feszültség
Jótállás

2 éves helyszíni

Zajszint

59 dB

Automatikus nyomathordozóbeállítás
Speciális kiegészítő
szárító rendszer

Igen

Mellékelve

Opcionális

Nyomtatófej konfigurációja

Maximális nyomtatási sebesség
(1 menet)

SC-S40610

SC-S60610

SC-S80610

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)

48,6 m2/óra1

95,3 m2/óra1

95,1 m2/óra1

4,2 pl

Minimális tintacseppméret

1440 x 1440 dpi1

Maximális nyomtatási felbontás
Nyomathordozó szélessége
(64 hüvelyk)

300–1626 mm

Maximális nyomathordozó
vastagság

1 mm

Tekercs külső átmérője

Max. 250 mm

Henger külső átmérője

Max. 200 mm
Max. 45 kg

Tekercs súlya

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

700 ml

700 ml, 600 ml Fehér, 350 ml Ezüstmetál

Epson Edge Print

Szoftverek

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

Csatlakoztatás

Méretek

Súly (tintapatron nélkül)

Szé.: 2620 mm

Szé.: 2620 mm

Szé.: 2620 mm

Ma.: 1338 mm (zárt fedéllel)
(max. 1671 mm a működéshez)

Ma.: 1338 mm (zárt fedéllel)
(max. 1671 mm a működéshez)

Ma.: 1338 mm (zárt fedéllel)
(max. 1671 mm a működéshez)

Mé.: 880 mm

Mé.: 972 mm

Mé.: 880 mm

(max. 1090 mm a működéshez)

(max. 1147 mm a működéshez)

(max. 1090 mm a működéshez)

279 kg

291 kg

284 kg

AC 100–120 V vagy 200–240 V 50/60 Hz

Feszültség
Jótállás

2 éves helyszíni

Zajszint

59 dB

Automatikus nyomathordozóbeállítás
Speciális kiegészítő
szárító rendszer

Igen

Opcionális

Igen

Opcionális

Elköteleződés a vállalati és társadalmi
felelősségvállalás mellett
Az Epson elkötelezett a környezettudatos termékek gyártása iránt, ami annyit tesz, hogy
a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt az ötlet megszületésétől a gyártás befejezéséig. Segítünk,
hogy ügyfeleink felismerjék, környezetünk mennyit nyer a technológia helyes használatával, legyen
szó akár a gyártás újradefiniálásáról az innovatív robotika segítségével, irodai nyomtatási technológiánkkal
elérhető energiatakarékosságról vagy a textilnyomtatás digitális megoldásokkal való forradalmasításáról.
Elkötelezettek vagyunk az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja, valamint a körforgáson alapuló gazdasági
modell célkitűzései iránt. A fenntartható innováció számunkra központi gondolat, mert tudatában vagyunk
annak, hogy minden szervezeti, egyéni vagy társadalmi döntés, amit meghozunk, kulcsfontosságú a közös
siker elérése érdekében.
Ennek a kiadványnak a tartalmát nem fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete, és nem tükrözi az Egyesült
Nemzetek Szervezete vagy annak tisztviselői vagy tagállamai nézeteit – www.un.org/sustainabledevelopment

A9625_ SureColor SC-S Series_Brochure_1HU_05/20

További részletekért látogasson el a www.epson.hu oldalra.

1

A RIP szoftvertől függ

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
Epson Europe B.V.
@EpsonEurope
+36 (1) 577-9932
Magyarországi Fióktelepe
epson-magyarorszag
www.epson.hu/contactus
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

