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Az SC-V7000 az Epson első nagy formátumú UV nyomtatója, amely 
lehetővé teszi a produkciós nyomtatási szolgáltatók számára 
termékpalettájuk bővítését.

Az SC-V7000 kivételes képminőséget és rugalmasságot kínál, így a hordozóanyagok 
széles palettájára képes nyomtatni. Szemet gyönyörködtető kiskereskedelmi és kültéri 
feliratok, kirakati elemek, plakáttáblák, csomagolások, valamint promóciós, illetve 
dekorációs termékek előállítására tervezték. Számtalan alkalmazási területen megállja 
a helyét, amelynek köszönhetően a vállalatoknak lehetőségük nyílik termékkínálatuk 
bővítésére, illetve kiváló minőségű termékek előállítására.

Kiváló minőségű nyomatok
A síkágyas UV nyomtató egyedülálló képminőségét és az élénk színeket a 10-színű 
UltraChrome UV tintarendszer tovább fokozza, így a lenyűgöző végeredmény 
garantált. A sokoldalúság titka a fehér tintában rejlik, melynek köszönhetően a 
nyomtatási lehetőségek jelentősen kibővülnek – használható alaprétegként színes 
hordozóanyagok esetén, de háttérvilágítású fóliákhoz is tökéletes. A lakk szintén nagy 
játékteret biztosít, mivel alkalmazható a kép egészén, vagy egy részén, bizonyos 
textúrák és hatások kiemelésére.

Hatékonyság
Az SC-V7000 lehetővé teszi a vállalkozások számára a nagy sebességű nyomtatást, 
maximális nyomtatási területe pedig 2,5 x 1,25 méter. A nyomtatófej elrendezése 
hozzájárul a fehér tintával és a lakkal történő egyidejű, nagy sebességű nyomtatáshoz, 
a teljesítmény csökkenése nélkül.

Hordozóanyagok sokfélesége
A felhasználók akár 80 mm vastag hordozókra is nyomtathatnak, beleértve a 
különböző akril, polikarbonát, PVC, üveg, alumínium, fém, poliészter, habkarton, sztirol, 
fa és kő felületeket is. A 4-zónás vákuumrendszer ráadásul valódi rugalmasságot kínál 
a nyomtatási környezet vonatkozásában is.

Sokoldalú használhatóság
A nyomtató automatikusan beállítja a nyomtatófej magasságát a hordozóanyag
vastagságának megfelelően, továbbá rendelkezik egy ütközésgátló szenzorral is, 
amely a nyomtatófejet óvja az esetleges koccanásoktól. Az
ionizátor segít a hordozóanyag statikus feltöltődésének kiküszöbölésében és 
csökkentésében, így a
tintacseppek nem mosódnak el, hanem pont a megfelelő helyen landolnak, vagyis a 
nyomtatás minősége
folyamatos marad.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kiváló nyomtatási minőség
Tízszínű UltraChrome UV tintarendszer
Nagy nyomtatási sebesség
Egyidejű nyomtatás fehér, színes és lakk 
használata esetén is
Maximális nyomtatási méret
2,5 x 1,25 m
Nyomathordozók széles választéka
Bővíthető potenciális termékkínálat
Teljes körű Epson megoldás
Beleértve a nyomtatófejeket, a tintát, a 
firmware-t és a szoftvert



FOGYÓANYAGOK

UltraChrome UV Black T49V110 C13T49V110
UltraChrome UV Cyan T49V210 C13T49V210
UltraChrome UV Magenta T49V310 C13T49V310
UltraChrome UV Yellow T49V410 C13T49V410
UltraChrome UV Light Cyan T49V510 C13T49V510
UltraChrome UV Light Magenta T49V610 C13T49V610
UltraChrome UV Grey T49V710 C13T49V710
UltraChrome UV Red T49V810 C13T49V810
UltraChrome UV White T49V910 C13T49V910
UltraChrome UV Varnish T49VA10 C13T49VA10
UltraChrome UV Cleaning Liquid T49V010 C13T49V010
Waste ink bottle C13T724000
Coolant for SC-V Series C13S210135
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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.
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Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
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