Řada tiskáren SureColor P

Prvotřídní technologie
Špičková kvalita

Inovací a kvalitou
k ohromujícím výsledkům
V oblasti fotografie, výtvarného umění i profesionálního tisku a nátisku panuje
vysoká poptávka po velkoformátovém tisku a očekávání produktivity, která
nebude na úkor kvality tisku.
Věříme, že řešením je snadno použitelná velkoformátová tiskárna, která je
vhodná jak pro běžné uživatele, tak pro vyškolené profesionály. Naše řada
SureColor P nabízí širokou škálu velkoformátových tiskáren, z nichž každá
se vyznačuje schopností poskytnout velký objem tisku, výjimečnou kvalitu
a krátkou dobou realizace požadavků při nejrůznějším využití.

Nyní toho zvládnete více
–– Maximální efektivita ve všech fázích tisku
–– Minimální nároky na údržbu a snadné ovládání
díky intuitivnímu provedení
–– Nekompromisní výkon vyvažující produktivitu a kvalitu
–– Vysoce kvalitní a přesné provedení barevných
tiskových úloh
Toho je dosaženo řadou funkcí a inovací, například
inkoustem Light Light Black pro naprostou přesnost,
mimořádně přesnou reprodukcí barev a pokročilým
černobílým režimem (ABW). Tyto funkce přináší široké
spektrum barev a věrnou reprodukci, rychle a efektivně.

Dokonalé fotografie
V oboru, kde záleží na každém detailu, hraje výběr správné
tiskárny zásadní roli. Bez ohledu na to, zda jste poloprofesionální
či profesionální fotograf, potřebujete tu nejkvalitnější tiskárnu,
která zajistí nekompromisní výsledky – a to pokaždé.

Poloprofesionální fotografie

Profesionální fotografie

Fotografování sice nezbytně nemusí být vaší hlavní
profesí, ale my si uvědomujeme, že dosažení vysoce
kvalitního výsledku pro vás není o nic méně důležité
než pro profesionála. Od desktopového tisku
potřebujete víc – při snížení nákladů a prostoru.

Široká škála barev a možnost tisknout na
nejrůznější formáty jsou klíčem ke splnění
různorodých požadavků profesionálního
fotografa. Jako profesionál se živíte dokonalostí
své práce, a proto se musíte soustředit na kvalitu.

Naše řada SureColor P zajišťuje, aby byl každý
detail každého snímku zachycen pomocí výjimečně
přesného umísťování bodů a drobných kapek
inkoustu což je možné díky pokročilé technologii
tiskové hlavy. Můžete těžit z plynulých přechodů
a přesné reprodukce textur Nebo vytvářet velké
výtisky v menších studiích díky prostorově
úspornému designu modelů SureColor SC-P600
a SureColor SC-P800.

Naše řada zařízení vytváření výtisků profesionální
kvality usnadňuje. Například SureColor SC-P800
vám umožňuje tisknout úchvatné, pozoruhodné barvy
díky vysoké sytosti černé a mimořádně širokému
barevnému prostoru. Tato řada tiskáren také tiskne
na nejrůznější média – včetně lesklého, a matného
fotografického papíru, pláten a silných médií.

SureColor SC-P600

––Různé typy médií do šířky 13”
––Snadno použitelný mobilní tisk
––Snadný transport při fotografování
na akcích.
SureColor SC-P800

––Různé typy médií s volitelným
podáváním rolí do šíře 17”
––Barevný dotykový panel pro snadné
ovládání
––Syté barvy s hlubokými odstíny černé
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Tiskne snímky do šířky 44”
––Sada inkoustů UltraChrome HD pro
optimální výsledky
––Možnost tisknout přímo na materiál
o tloušťce až 1,5 mm
SureColor SC-P7000 / SC-P9000

pro dobrodruha

––Kreativní umění na středně velkém
formátu, optimalizované za účelem
maximální produktivity
––Působivé barevné výtisky díky
výjimečně širokému barevnému
prostoru a impozantní černobílé
výtisky pomocí čtyř černých inkoustů
––Nedostižný výkon díky
nejmodernějším technologiím
doplněným snadno použitelným
rozhraním

Umělecké dílo
hodné výstavy
Velkoformátová tiskárna, která dokáže zachovat špičkovou kvalitu
na široké škále médií, může představovat rozdíl mezi obyčejným
výtiskem a ohromujícím uměleckým dílem.

Kvalita bez kompromisů
Kvalita může stát na prvním místě, ale neměla by
být na úkor rychlosti. Ať již řídíte malou galerii nebo
rozsáhlé muzeum, velkoformátové tiskárny Epson
přinášejí to nejlepší z obou světů pro všechny vaše
tiskové potřeby.
Tiskárny od modelu SureColor SC-P6000 se mohoou
pochlubit nejnovějšími technologiemi měření, kontroly
a úpravy barev, díky čemuž si můžete být jisti
ohromující sytostí barev při každém tisku.

Bezkonkurenční přesnost
Když je vystaveno umělecké dílo, je podrobeno
pečlivému prozkoumání. Řada SureColor P může
představovat rozdíl mezi zkoumáním a obdivem.
Naše řada tiskáren prostřednictvím výjimečně
přesného umísťování bodů a drobných kapek
inkoustu které umožňuje pokročilá technologie
tiskové hlavy, vdechuje vaší vizi život v dokonalém
detailu. Použití inkoustu s ochranou vrstvou polymerů
zajišťuje delší životnost výtisků.

Umění bez hranic
Skutečné umění není limitováno použitým médiem.
Proto tato řada podporuje tisk na širokou škálu médií.
Soustřeďte se na svou práci díky snadnému
nastavení a ovládání s výtisky o šířce až 64”
a rychlému podávání médií – bez ohledu na to,
zda se jedná o matná média, křídový či fotografický
papír, plátno a jiné.

pro kritika

SureColor SC-P800

––Kreativní umění na malém formátu
i tisk poutačů
––Vysoká optická hustota černé
barvy zajišťující působivý tisk
ve odstínech šedé
––Podpora široké řady
potahovaných médií
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Kreativní umění ve velkém formátu
––Působivé výsledky díky širokému
barevnému prostoru
––Úchvatná kvalita obrazu při
každém tisku
SureColor SC-P10000 / SC-P20000

––Kreativní umění na středně velkém
formátu s vysokou produktivitou
––Působivé výsledky díky výjimečně
širokému barevnému prostoru a skvělé
černobílé výtisky pomocí čtyř černých
inkoustů
––Nedostižný výkon díky nejmodernějším
technologiím doplněným snadnou
použitelností

Vysoce působivý tisk
Maximalizace výsledků velkoformátové tiskárny v prostředí
náročném na tisk vyžaduje konzistentní výtisky, jejichž vytváření
je snadné a rychlé.

pro náročného
uživatele

SureColor SC-P10000

Více z každého výtisku

––Vysoká produktivita
s bezkonkurenční kvalitou
obrazu

Základní technologie řady SureColor P zajišťují, aby
každý tisk probíhal efektivně a přinášel mimořádné
výtisky, dokonce i při nastavení nejrychlejšího tisku.

––10barevná inkoustová sada
UltraChrome Pro zajišťující
syté a stabilní barvy

Colour Calibration Utility a vestavěný barevný
snímač zajišťují rychlou a snadnou správu a úpravu
barev a umožňují vám nastavit nové tiskárny
společně se stávajícími zařízeními.

––Materiály do šíře 44”
pro všechny úlohy podle
momentální potřeby

Technologie vysoce přesného podávání médií
a samočistění přináší nepřetržitou produktivitu,
kterou neohrozí žádná zbytečná přerušení tisku.

SureColor SC-P20000

––Špičkový výkon
s nejnovějšími technologiemi
––Naše nejrychlejší tiskárna
pro všechna náročná využití
––Použití materiálů do šíře 64”
pro všechny úlohy podle
momentální potřeby.

Tisková hlava PrecisionCore Micro TFP
Naše špičkové tiskárny disponují technologií
tiskové hlavy Epson PrecisionCore.
Tisková hlava Epson PrecisionCore Micro TFP
je vybavena 800 tryskami pro každou barvu
a zajišťuje dokonalou přesnost barev i přesných
inkoustových kapek téměř bez nežádoucích
satelitních bodů.
Naše tiskárny prošly náročným testováním
a díky vědeckému výzkumu zajišťují odolnost
a voděodolnost inkoustu.

Závazek k redukci odpadu
V prostředí s velkým objemem tisku má na náklady
a čas výrazný dopad i zvyšující se množství odpadu.
Řada SureColor P byla navržena tak, aby vám
pomohla omezit množství odpadu.
Volitelný místní pevný disk (HDD) u modelů
SureColor SC-P10000 a SureColor SC-P20000
zajišťuje provedení zkušebního výtisku, kontrolu
kvality a potvrzení celé tiskové úlohy přímo na
tiskárně, čímž minimalizuje odpad z rozsáhlých
tiskových úloh, které nesplňují očekávání.

Nátisk a design vyšší třídy
Od profesionálních nátisků a výtisků se očekává neuvěřitelně
vysoký standard. Od působivých velkoformátových výtisků
se očekává přesná reprodukce barev a minimalizace prostojů.

Rychlý a precizní tisk
Dosahování dokonalého výtisku by nemělo vyvíjet tlak na vaši produktivitu. Tato
řada zařízení se může pochlubit inovativním mechanismem přesného podávání
papíru, který nabízí špičkovou kvalitu, rychlost a snadné používání, aby tisk probíhal
maximálně efektivně.
S tiskovou hlavou PrecisionCore a mechanismem přesného podávání papíru
budete mít jistotu, že každý nátisk i výtisk probíhá s přesností, která není na úkor
produktivity.

Intuitivní ovládání
Údržba, zejména neplánovaná, může proces tisku a nátisku výrazně poznamenat.
Proto naše velkoformátové tiskárny disponují řadou inteligentních funkcí, které
rozšiřují dobu použitelnosti zařízení ve vaší firmě.

Prvotřídní barevná přesnost
Přesná reprodukce barev, inkoust s vysokou hustotou a přesné umístění bodů
jsou nezbytným předpokladem pro výrazné výtisky, které vdechují obrazu život.
Tiskárny SureColor SC-P5000 (model s inkoustem Violet),
SureColor SC-P7000 a SureColor SC-P9000 dosahují neuvěřitelného
99% pokrytí barev Pantone®, a zvyšují tak přesnost všech nátisků,
včetně věrné reprodukce firemních barev. Tiskárna SureColor
SC-P5000 přináší špičkové výsledky s maximálním důrazem
na přesné barvy, a to díky použití fialového inkoustu, který
zajišťuje dokonalou shodu výtisků. Řada SureColor vyniká
bezkonkurenční paletou barev.

pro perfekcionistu

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Dokáže dosáhnout téměř
dokonalé shody s 99%
pokrytím barev Pantone®,
takže představuje
ideální volbu pro rychlou
tvorbu nátisků (model
s inkoustem Violet)

––Ideální pro všechny typy
standardního nátisku

––Průmyslový standard pro
nátisk s 99% pokrytím
barev Pantone®

––Mimořádně věrné výtisky
v kvalitě, která nevybledne
––Volitelný SpectroProofer pro
předvídatelné výsledky díky
inline měření barev

––Konzistentní, trvalé
a přesné výsledky
––Inkoust UltraChrome
HD nabízející rychle
stabilní výtisky pro
minimalizaci prostojů

––Podpora všech předních
workflow
––Volitelný Spectroproofer
pro předvídatelné výsledky
díky inline měření barev

Základní technologie
Společnost Epson se v zájmu dosahování špičkových výsledků neustále snaží
o zdokonalování základních technologií tiskáren. Řada SureColor P není výjimkou
a využívá mnoho našich špičkových inovací, aby přinášela přesné výsledky, syté barvy
a konzistentní kvalitu.
Přesné výsledky
Tiskové hlavy zařízení Epson SureColor P jsou vybaveny až 800 tryskami pro
každou barvu, pro dokonale přesný tvar inkoustové kapky a prakticky eliminují
vytváření satelitních bodů. Tato technologie, která je srdcem celé řady, zvyšováním
rychlostí tisku zvyšuje také produktivitu, a vy tak vždy získáte dokonalý výtisk.
Inkousty Epson UltraChrome® rozšiřují barevný prostor řady SureColor P až
na 99% pokrytí barev PANTONE®, čímž přináší nejpřesnější barvy na trhu1.

Výjimečně široký barevný prostor
a nejvyšší sytost černé na trhu

Živé barvy
Vysoká kvalita inkoustu použitého ve všech profesionálních
tiskárnách SureColor vyrovnává rozdíly v lesku jednotlivých
barev a redukuje bronzové odlesky a snižuje zrnitost, která
se může projevit u pleťových odstínů.
Epson Colour Calibration Utility automaticky provádí korekci
barev v situacích, kdy čas nebo jiné faktory vyžadují změny
barev. Volitelné zařízení PhotoSpectrometer měří barvy přesněji
a rychleji a současně zkracuje dobu tisku a redukuje spotřebu
papíru. Přidáním příslušenství Spectroproofer automatizujete
inline kontrolu barev při nátisku, díky čemuž odpadá nutnost
zásahu ze strany profesionální obsluhy.

Volitelné příslušenství Spectroproofer s technologií X-Rite PhotoSpectrometer

Konzistentní kvalita
Fotografie či obraz si na papíře Premium Glossy Photo
Paper zachová svou vysokou kvalitu po dobu přibližně
60 let2. Takové životnosti je dosaženo zvětšením průměru
zrna pigmentu žlutého inkoustu, který je na poškození UV
zářením nejnáchylnější.
Naše technologie LUT (Look-Up Table) zvyšuje účinnost využití
inkoustu v řadě tiskáren SureColor P plynulým a spolehlivým
mícháním základních barev, díky němuž lze dosáhnout plynulých
přechodů mezi barvami, aby výtisky vypadaly zcela totožně za
jakýchkoliv světelných podmínek.

Řada SureColor P
SureColor SC-P600
Maximální velikost
výtisku
Technologie
inkoustu
Technologie tisku
Barvy

Konfigurace trysek
Minimální
velikost bodu
(objem kapky)
Maximální
rozlišení tisku
Manipulace s médii

SureColor SC-P800

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000

Šířka 13 palců

Šířka 17 palců

Šířka 17 palců

Šířka 24 palců

UltraChrome® HD

UltraChrome® HD

Epson UltraChrome® HDX

UltraChrome® HD

Tisková hlava
Epson Micro Piezo®
Vivid Light Magenta, Vivid
Magenta, Yellow, Light Cyan,
Cyan, Matte Black, Photo Black,
Light Light Black, Light Black

Tisková hlava
Epson Micro Piezo®
Vivid Light Magenta, Vivid
Magenta, Yellow, Light Cyan,
Cyan, Matte Black, Photo Black,
Light Light Black, Light Black

Tisková hlava PrecisionCore® TFP

180 trysek černé, 180 trysek
pro každou barvu
2 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

180 trysek černé, 180 trysek
pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

Epson PrecisionCore®
Tisková hlava TFP
Cyan, Photo Black, Matte Black,
Vivid Magenta, Yellow, Orange,
Green, Light Cyan, Vivid Light
Magenta, Light Black, Light
Light Black nebo Violet
360 trysek černé,
360 trysek pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

5 760 x 1 440 dpi

2 880 x 1 440 dpi

2 880 x 1 440 dpi

2 880 x 1 440 dpi

Automatický podavač listů, tisk
bez okrajů, potisk disků CD/DVD,
dráha křídového papíru, role
papíru, podpora silných médií

Vysokokapacitní zásobník
na samostatné listy, role papíru,
dráha křídového papíru,
podpora silných médií

Dráha křídového papíru,
samostatné listy, role papíru,
podpora silných médií

8/10/11/14/16/17 palců, A4/A3/
A3+/A2, 300 mm: role papíru
10/14/16/17 palců, A4/A3/A3+,
300 mm: samostatné listy
0,08–0,50 mm: role papíru,
0,08–1,50 mm: samostatné listy
A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter,
17 palců (43,2 cm), uživatelsky
definovaný

Režim 1: 3 mm (nahoře), 3 mm
(napravo), 14 mm (dole), 3 mm
(nalevo)

Vivid Light Magenta, Vivid
Magenta, Yellow, Light Cyan,
Cyan, Matte Black, Photo Black,
Light Light Black, Light Black
360 trysek černé, 360 trysek
pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

Okraje tisku na
listech papíru

0 mm (nahoře), 0 mm (napravo),
0 mm (dole), 0 mm (nalevo)

Automatický podavač listů, tisk
bez okrajů, dráha křídového
papíru, ruční oboustranný tisk,
role papíru (volitelná), podpora
silných médií
0 mm (nahoře), 0 mm (napravo),
0 mm (dole), 0 mm (nalevo)

Kompatibilní
tloušťka papíru
Formáty papíru

0,08–1,3 mm

0,29–1,5 mm

A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter
Legal, pohlednice, 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
13 x 20 cm, 20 x 25 cm,
100 x 148 mm, uživatelsky
definovaný

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6,
B3, B4, B5, B6, C4 (obálka),
C5 (obálka), C6 (obálka), Letter,
Letter Legal, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 13 x 20 cm,
20 x 25 cm, 100 x 148 mm,
17 palců (43,2 cm),
uživatelsky definovaný

Manipulace
s papírem

Automatický podavač listů, tisk
bez okrajů, potisk disků CD/DVD,
dráha křídového papíru, role
papíru, podpora silných médií

Vysokokapacitní zásobník
na samostatné listy, role papíru,
dráha křídového papíru,
podpora silných médií

Role papíru, list, podpora
silných médií

Rozhraní
Ovládací panel

USB, Ethernet, Wi-Fi
2,7palcový barevný dotykový
displej LCD
Skladování: 616 × 369 × 228
Tisk: 616 × 814 × 424

Automatický podavač listů, tisk
bez okrajů, dráha potahovaného
papíru, ruční oboustranný tisk,
role papíru (volitelná), podpora
silných médií
USB, Ethernet, Wi-Fi
2,7palcový barevný dotykový
displej LCD
Skladování: 684 × 376 × 250
Tisk: 684 × 963 × 550

USB, Ethernet
2,7” barevný displej LCD

USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD

Po složení: 863 × 766 × 405

1 356 × 667 × 1 218

Přibližně 52 kg

Přibližně 101 kg
(pouze hlavní jednotka)
<0,5 W (vypnuto)
65 W
2W
100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz
Popis uživatelského rozhraní

Ochranné kryty a těsnění, jež
omezují pronikání prachu do
zařízení; SpectroProofer

Rozměry
(Š × H × V v mm)

Hmotnost

Řízení barevnosti

Colour Base

Přibližně 19,5 kg
(pouze hlavní jednotka)
<0,5 W (vypnuto)
21 W
1,8 W
220–240 V stř., 50–60 Hz
Dotykový panel 3 způsoby
umístění papíru Volitelná jednotka
pro papír v rolích
Colour Base

Technologie

Wi-Fi
Mobilní tisk

Wi-Fi
Mobilní tisk

Příkon
Tisk
Úsporný režim
Napájení
Využitelnost

Přibližně 15,0 kg
(pouze hlavní jednotka)
0,3 W (vypnuto)
20 W
1,4 W
220–240 V stř., 50–60 Hz
Dotykový panel
3 způsoby umístění papíru

<0,5 W (vypnuto)
Přibližně 52 W
Přibližně 5,0 W
100 V–240 V stř., 50–60 Hz
Popis uživatelského rozhraní;
4 způsoby umístění papíru
včetně zásobníku papíru
Funkce Colour Calibration Utility

0,08–1,5 mm
A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců
(61 cm), uživatelsky definovaný

Colour Calibration Utility
Pevný disk
Spectroproofer

SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Šířka 44 palců

Šířka 24 palců

Šířka 44 palců

Šířka 44 palců / šířka 64 palců

UltraChrome® HD

UltraChrome® HDX

UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® Pro

Tisková hlava PrecisionCore® TFP

Tisková hlava PrecisionCore® TFP

Tisková hlava PrecisionCore® TFP

Epson PrecisionCore® Micro
Tisková hlava TFP
Photo Black, Matte Black, Cyan,
Light Cyan, Vivid Light Magenta,
Yellow, Vivid Magenta, Grey, Light
Grey, Dark Grey

Vivid Light Magenta, Vivid
Magenta, Yellow, Light Cyan,
Cyan, Matte Black, Photo Black,
Light Light Black, Light Black

Cyan, Photo Black, Matte Black,
Vivid Magenta, Yellow, Orange,
Green, Light Cyan, Vivid Light
Magenta, Light Black, Light
Light Black nebo Violet
360 trysek černé, 360 trysek
360 trysek černé, 360 trysek
pro každou barvu
pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti 3,5 pl, s technologií proměnlivé
kapek inkoustu
velikosti kapek inkoustu

Cyan, Photo Black, Matte Black,
Vivid Magenta, Yellow, Orange,
Green, Light Cyan, Vivid Light
Magenta, Light Black, Light
Light Black nebo Violet
360 trysek černé, 360 trysek
pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

2 880 x 1 440 dpi

2 880 x 1 440 dpi

2 880 x 1 440 dpi

2 400 x 1 200 dpi

Dráha křídového papíru, samostatné
listy, role papíru, podpora silných médií

Dráha křídového papíru, samostatné
listy, role papíru, podpora silných médií

Dráha křídového papíru, samostatné
listy, role papíru, podpora silných médií

Dráha křídového papíru, samostatné
listy, role papíru, podpora silných médií

800 trysek černé, 800 trysek
pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

Režim 1: 3 mm (nahoře), 3 mm
Režim 1: 3 mm (nahoře), 3 mm
Režim 1: 3 mm (nahoře), 3 mm
Režim 1: 3 mm (nahoře), 3 mm
(napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo) (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo) (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo) (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)
0,08–1,5 mm

0,08–1,5 mm

0,08–1,5 mm

0,08–1,5 mm

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců
(61 cm), 44 palců (111,8 cm),
uživatelsky definovaný

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 palců (43,2 cm), 24 palců (61 cm),
uživatelsky definovaný

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců
(61 cm), 44 palců (111,8 cm),
uživatelsky definovaný

Role papíru, list, podpora silných médií

Role papíru, list, podpora silných médií

Role papíru, list, podpora silných médií

254 mm (10 palců), 300 mm
(11,8 palců), 329 mm (A3+/A3++),
406 mm (16 palců), 432 mm
(17 palců/USC), 508 mm (20 palců),
515 mm (20,3 palců/B2), 594 mm
(A1), 610 mm (24 palců/A1+), 728 mm
(29 palců/B1), 841 mm (A0), 914 mm
(36 palců/A0+), 1 030 mm (B0),
1 118 mm (44 palců/B0+)
Dráha křídového papíru, role papíru,
podpora silných médií

USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD

USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD

USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD

USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD

1 864 × 667 × 1 218

1 356 × 667 × 1 218

1 864 × 667 × 1 218

SC-P10000
Skladování: 1879 × 760 × 1145
Tisk: 1879 × 976 × 1145
SC-P20000
Skladování: 2415 × 760 × 1145
Tisk: 2415 × 976 × 1145
Přibližně 171 kg (pouze hlavní
jednotka)
0,5 W (vypnuto)
95 W
2,8 W
100–240 V stř., 50–60 Hz, 5 A
Popis uživatelského rozhraní

Přibližně 135 kg (pouze hlavní jednotka) Přibližně 101 kg
(pouze hlavní jednotka)
<0,5 W (vypnuto)
<0,5 W (vypnuto)
65 W
65 W
2W
2W
100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz
100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz
Popis uživatelského rozhraní
Popis uživatelského rozhraní

Přibližně 135 kg
(pouze hlavní jednotka)
<0,5 W (vypnuto)
65 W
2W
100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz
Popis uživatelského rozhraní

Colour Calibration Utility

Colour Calibration Utility

Colour Calibration Utility

Pevný disk
Spectroproofer

Pevný disk
Spectroproofer

Pevný disk
Spectroproofer

Pevný disk (HDD), jednotka PS,
systém stabilizace podávání papíru
adaptér pro roli, Media Windows
Pevný disk, jednotka PS, systém
stabilizace podávání papíru
adaptér pro roli, Media Windows

 odely SC-P7000V/SC-P9000V dosahují 99% reprodukce barev PANTONE®, proto se ve srovnání s jinými velkoformátovými inkoustovými tiskárnami
M
a nátiskovými zařízeními s 10 nebo méně barvami, které byly na trhu v červnu 2015, jedná o nejpřesnější modely.
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(SC-P6000/SC-P8000) – Značka PANTONE® je majetkem společnosti Pantone LLC. 93% pokrytí VZORNÍKU BAREV PANTONE pro přímé barvy je vyhodnoceno
na základě tisku na bílém polomatném nátiskovém papíru Epson s použitím tiskového ovladače Epson při rozlišení 2 880 × 1 440 dpi. Pokrytí barev PANTONE
se může lišit v případě, že je k tisku používán software RIP třetí strany. (SC-P7000/SC-P9000) – Značka PANTONE® je majetkem společnosti Pantone LLC.
99%/98% pokrytí VZORNÍKU BAREV PANTONE pro přímé barvy je vyhodnoceno na základě tisku na bílý polomatný nátiskový papír Epson s použitím
tiskového ovladače Epson při rozlišení 2 880 × 1 440 dpi. Pokrytí barev PANTONE® se může lišit v případě, že je k tisku používán software RIP třetí strany.

2

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

