ADATLAP

Epson SureColor SC-S80610L

Fedezze fel a kreatív alkalmazások teljesen új és széles választékát
ezzel a pontos, kiváló minőségű és hatékony kültéri oldószeres
nyomtatóval
Ezzel a nyomtatóval új módszerrel hozhat létre az egyszerű feliratoktól a felső
kategóriás poszterekig és dekoranyagokig bármit, méghozzá a nyomathordozók széles
választékán. A nyomtatók minden egyes komponensét az Epson tervezte és gyártotta,
így garantált a problémamentes működés, továbbá professzionális minőségű
nyomatokat hozhatunk létre
Pontosság
Páratlan pontosságú nyomtatás a kifinomult nyomathordozó-kezelési rendszernek és a
vezető teljesítménynek köszönhetően. Mindez fejlett automatikus feszítésvezérlővel
(AD-ATC), nagy átmérőjű médiatovábbító görgőkkel és antisztatikus, rugalmas
nyomógörgőkkel párosul az optimális nyomathordozó továbbítás és pontosság
érdekében.
Minőség
A legújabb duál Epson PrecisionCore TFP nyomtatófejet és új összetételű Epson
UltraChrome GS3 tintát alkalmazó SC-S80610 kiemelkedő minőségű, kiváló színű és
tisztaságú eredményt hoz létre. Az SC-S80610 nagyon pontos színreprodukciót kínál –
98,2 %-os Pantone szín lefedést biztosít a PANTONE Solid Coated Colors esetén1 a
PANTONE MATCHING SYSTEM® rendszerben a Pantone értékelése és tanúsítványa
szerint. A kiváló minőségű „Precision Dot” módnak köszönhetően a különböző
nyomathordozókon még jobb minőségű eredmény érhető el.
Hatékonyság
Az automatikus nyomtatófej-karbantartás és a tintaköd-visszagyűjtő rendszer biztosítja
a folyamatos nyomtatást és a maximális üzemidőt.
Szerviz és támogatás
Az Epson a kétéves jótállással arra az esetre is felkészült, ha probléma lépne fel. Azok
számára pedig, akik hosszabb ideig szeretnék élvezni az Epson kivételes
szolgáltatását és támogatását, kiterjesztett jótállási opciók állnak rendelkezésre.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
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kifinomult nyomathordozó-adagolás
Kiváló eredmények
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LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

Epson SureColor SC-S80610L

SKU

C11CH24302A0

Vonalkód

8715946676333

Származási ország

Kína

A DOBOZ TARTALMA
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő
szoftverek (CD)
Színenként cserélhető tintapatronok
Telepítési / biztonsági kézikönyv
Nyomtató
Tápkábel
Beállítási utasítás
Használati utasítás
Garancia dokumentumok
Bulk Ink Solution

FOGYÓANYAGOK
Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
Advanced Additional Print Drying System
C12C932381
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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.

1. 1440 x 1440 dpi 36 menetes módon, ILFORD nano
oldószeres prémium fényes fotópapíron tesztelve.

