SureColor SC-V7000

Fejlessze vállalkozását
az Epson első LED UV
síkágyas nyomtatójával

Növelje termelékenységét az
Epson LED UV síkágyas nagy
formátumú nyomtatójával
A SureColor SC-V7000 az Epson első LED UV síkágyas,
nagy formátumú nyomtatója, amelyet azon nyomtatási
szolgáltatók számára terveztek, akik szeretnék bővíteni
a termékválasztékukat, és fokozni a hatékonyságot,
miközben javítják a nyomatok minőségét.
A különböző anyagokra történő nyomtatás rugalmasságának köszönhetően ez
az UV síkágyas nyomtató tökéletes a szemet gyönyörködtető kereskedelmi és
kültéri plakátok, kirakatok, hirdetőtáblák, csomagolások, 3D promóciós áruk és
dekorációk nyomtatásához.
Számtalan alkalmazási területen megállja a helyét, amelynek köszönhetően
a vállalatoknak lehetőségük nyílik a szolgáltatáskínálatuk bővítésére, illetve
kiváló minőségű termékek előállítására. Ez a nyomtató az Epson egyedülálló
UltraChrome UV tintakonfigurációját alkalmazza, amelyben megtalálható a vörös,
a szürke, a fehér szín és a lakk is.

A nyolc Epson Micro
Piezo nyomtatófej nagy
felbontású képeket és
finom színátmeneteket
biztosít.

Az ionizáló biztosítja
a tinta stabil kibocsátását
és a kiváló minőségű
képeket

Az UltraChrome UV tinta
sokféle nyomathordozón
alkalmazható.

A nyomathordozó-ütközési
érzékelő megakadályozza
a nyomtatófej ütközését.

Az ütközőtüskék beállítják
a nyomathordozó
pozícióját.

Automatikusan megméri
a nyomathordozó
vastagságát.

A négyzónás
vákuum növeli a
munkahatékonyságot.

Készítsen kiváló minőségű
nyomatokat többféle
nyomathordozóra és méretben.
Minőség
A SureColor SC-V7000 kiváló minőségben és élénk
színekkel nyomtatja ki az ügyfelek által megkövetelt
magas minőségű nyomatokat. Az újonnan kifejlesztett
UltraChrome UV 10 tinta jobb nyomatokat és lenyűgöző
eredményt biztosít. A sokoldalúság titka a fehér tintában
rejlik, melynek köszönhetően a nyomtatási lehetőségek
jelentősen kibővülnek – használható alaprétegként
színes hordozóanyagok esetén, de háttérvilágítású vagy
természetes fény által átvilágított alkalmazásokhoz is
tökéletes. A lakk nagy játékteret biztosít, mivel alkalmazható
a kép egészén, vagy egy részén, bizonyos textúrák és
hatások kiemelésére.

Sokoldalúság
Termékportfolióját jelentősen kibővítheti, mivel sokféle
nyomathordozó-típusra nyomtathat a 4 zónás vákuum
rendszerrel, és valódi rugalmasságot biztosíthat termelési
környezete számára. Ennek eredményeképpen az
ügyfeleknek további termékeket és szolgáltatásokat nyújthat,
beleértve a figyelemfelkeltő posztereket és táblákat, a 3D
promóciós árukat és a részletes szépművészeti nyomatokat.

Váltson intelligensebb
munkamódszerre
Epson Edge Print

Epson Cloud Solution PORT

Epson Production monitor

Az Epson Edge Print a normál
alapfelszereltség része a SureColor
SC-V7000 esetén. Ez a könnyen
használható, mégis funkciógazdag
szoftver egyszerű és hatékony eszközt
biztosít az olyan produkciós nyomtatási
környezetekben, ahol nem szükséges
a munkafolyamatok részletes
kezelése. A szoftver lehetőséget
nyújt a nyomtatás felgyorsítására és
a kiváló minőségben végzett termelés
fokozására.

Az Epson Cloud Solution PORT
egy felhőalapú rendszer, amellyel
az üzemen belülről vagy távolról
felügyelheti a különböző helyszínen
működő nyomtatókat, vagy egy adott
helyszínen üzemelő több készüléket,
és segítheti a gyártás vezérlését.
Ez a hatékony gyártástervezésen,
a megnövelt üzemidőn és
a továbbfejlesztett támogatáson
keresztül lehetővé teszi a teljesítmény
növelését.

Az Epson Production Monitor
az Epson Cloud Solution PORT
szolgáltatásainak egyike, amely
valós időben vizsgálja a termelés
állapotát. Lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy hatékonyan javítsák
ki a problémákat a nyomtatási menet
minimális megszakításával, ami növeli
a hatékonyságot és jobb teljesítményt
biztosít.

Tapasztalja meg az intuitív nyomtatást
a gyors és kiváló minőségű eredmény
érdekében.
Termelékenység
A SureColor SC-V7000-et azért fejlesztettük ki, hogy a vállalkozások gyorsabban
nyomtathassanak 2,5 x 1,25 m-es maximális nyomtatási területen. Az egyedi
nyomtatófej-elrendezés hozzájárul a fehér tintával és a lakkal történő egyidejű,
nagy sebességű nyomtatáshoz a teljesítmény csökkenése nélkül. Közvetlenül
nyomtathat különböző, akár 80 mm vastagságú nyomathordozókra is.
Sokoldalú használhatóság
A nyomtató a nyomathordozó vastagságának megfelelően automatikusan
beállítja a nyomtatófej magasságát, és egy ütközésérzékelővel is rendelkezik,
amely megakadályozza a fej esetleges ütközését. Az ionizáló segít kiküszöbölni
és csökkenteni a nyomathordozó statikus feltöltődését annak érdekében,
hogy a tintacseppek a megfelelő helyre kerüljenek. Ez biztosítja,
hogy a nyomtatási minőség folyamatosan biztosítva legyen.
A fehér tinta keringési rendszere csökkenti a hulladékot és a teljes tulajdonlási
költséget. A nyomtatási minőség folyamatos biztosítása érdekében optimális
állapotban tartja a tintát.

Típus
Nyomtatófej konfiguráció
Maximális felbontás
Minimális tintacseppméret
Nyomtatási sebesség – high speed
mód
Speed mód
Production mód
Quality mód
High quality mód
Tintatípusok
Színek
Tintakapacitás
Csatlakozók
Hőmérséklet
Páratartalom
Nyomtató méretei
Tömeg
Feszültség
Névleges áramfelvétel
RIP szoftverek
Segédprogramok

Windows operációs rendszerre
vonatkozó rendszerkövetelmények

Biztonság
Elektromágneses
Szárítási módszer
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Maximális nyomtatási terület
Maximális nyomathordozó
vastagság
Maximális nyomathordozó-tömeg
Vákuumzóna

Epson SureColor SC-V7000
MicroPiezo 180 fúvóka x 8 sor x
8 fej
720 x 1440 dpi
4pl
360 x 720 dpi; 43,1 m2/h
720 x 720 dpi; 23,2 m2/h
720 x 720 dpi; 15,3 m2/h
720 x 1080 dpi; 10,5 m2/h
720 x 1440 dpi; 4,8 m2/h
UV-fényre száradó tinta
Cián, magenta, sárga, fekete,
világos cián, világos magenta,
szürke, vörös, fehér, lakk
1000 ml
USB (B típus)
Működés közben: 15 °C – 30 °C
Működés közben: 20-80%
(páralecsapódás nélkül)
Sz. 4,635 mm Mé. 2,768 mm
Ma. 1,730 mm
1370 kg
AC 200-240 V, 50/60 Hz
29 A
Epson Edge Print
Windows — UV síkágyas vezérlő –
Epson Control Dashboard –
Epson Device Admin
Windows 7 x64 SP1, Vista x64,
8 x64, 10 x64 CPU: Core i7 vagy
újabb; Memória: 8 GB vagy több
szabad hely; Tárhely: 100 GB vagy
több szabad hely; Kommunikációs
interfész: Super Speed USB
(Type-A); Monitor: 1920x1080 vagy
magasabb felbontás
EU (2006/42/EK gépekről szóló
irányelv, ISO 12100, EN60204-1,
EN1010-1, EN1010-2)
EU (2014/30/EU EMC irányelv,
EN55011, EN 61000-6-2) Ausztrália
(AS CISPR 11)
LED-UV-típusú (vízhűtéses
hűtőrendszert tartalmaz)
Max. 2500 x 1250 mm
Max. 80 mm
Max. 50 kg/m2
4

További információért, kérjük, forduljon az Epson helyi forgalmazójához, vagy látogasson el a www.epson.hu weboldalra.
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.

Tinta
UltraChrome UV fekete
(1 l-es palack)
UltraChrome UV cián (1 l-es palack)
UltraChrome UV magenta
(1 l-es palack)
UltraChrome UV sárga
(1 l-es palack)
UltraChrome UV világos cián
(1 l-es palack)
UltraChrome UV világos magenta
(1 l-es palack)
UltraChrome UV szürke
(1 l-es palack)
UltraChrome UV vörös
(1 l-es palack)
UltraChrome UV fehér (1 l-es palack)
UltraChrome UV lakk (1 l-es palack)
Tisztítófolyadék (1 l-es palack)

C13T49V110
C13T49V210
C13T49V310
C13T49V410
C13T49V510
C13T49V610
C13T49V710
C13T49V810
C13T49V910
C13T49VA10
C13T49V010

Kellékanyagok
Hulladékpalack

C13T724000

Jótállás
1 éves helyszíni szervizcsomag
3 éves helyszíni szervizcsomag
5 éves helyszíni szervizcsomag

CP01OSSPCH89
CP03OSSPCH89
CP05OSSPCH89

