SureColor P-seriens sortiment

Overlegen teknologi
Exceptionel kvalitet

Innovation og kvalitet, der
giver forbløffende resultater
Inden for fotografering, kunst, professionel udskrivning og prøvetryk er
der en høj efterspørgsel på storformatudskrivning samt en forventning
om produktivitet, der ikke sætter udskrivningskvaliteten over styr.
Vi mener, at løsningen er en brugervenlig storformatprinter, der er passende
til både ikke-specialister og uddannede, professionelle brugere. SureColor
P-serien omfatter et bredt sortiment af storformatprintere, der alle er designet
til at efterkomme store mængder exceptionel kvalitet og korte leveringstider
til en lang række anvendelser.

Nu kan du opnå mere
–– Maksimal effektivitet gennem hele produktionsudskrivningen
–– Minimal vedligeholdelse og nem betjening via et intuitivt design
–– Kompromisløs ydeevne, der kombinerer produktivitet og kvalitet
–– Præcision i høj kvalitet til farvekritiske udskrivningsjob
Dette opnås gennem en række funktioner og innovationer inklusive
lys, lys sort blæk til absolut præcision, ultranøjagtig farvegengivelse
og avanceret sort-hvid-tilstand (ABW), der produceres af et bredere
farveområde og naturtro gengivelse på en hurtig og effektiv måde.

Perfekt fotografering
I en branche, hvor hver eneste detalje tæller, er det vigtigt at
vælge den rette printer. Uanset om du er semiprofessionel eller
professionel fotograf, har du brug for en printer af højeste kvalitet
til livagtige resultater - hver gang.

Semiprofessionel fotografering

Professionel fotografering

Fotografering er muligvis ikke dit primære
erhverv, men vi ved, at resultater af højeste
kvalitet er mindst lige så vigtige for dig som for en
professionel fotograf. Du har brug for at få mere ud
af din desktopudskrivning - og ønsker samtidig at
spare penge og plads.

Et bredt farveområde og fleksibilitet til at udskrive
i en række forskellige størrelser er vigtigt for at
opfylde de forskellige krav inden for professionel
fotografering. Lige som en professionel tjener
du til dagen og vejen ved at gøre et godt stykke
arbejde - så du har brug for at fokusere på kvalitet.

SureColor P-seriens sortiment sørger for at fange
alle billeddetaljer med utrolig præcis punktplacering
og små dråbestørrelser - alt sammen muligt med
avanceret printhovedteknologi. Du kan få fordel af
jævne overgange og nøjagtig teksturgengivelse.
Eller du kan fremstille store udskrifter i mindre
studier med det pladsbesparende design af
SureColor SC-P600 og SureColor SC-P800.

Vores sortiment gør det nemt at fremstille udskrifter
i professionel kvalitet. SureColor SC-P800 giver dig
f.eks. mulighed for at udskrive slående, dramatiske
farver takket være den høje sorte tæthed og et
utroligt bredt farveområde. Sortimentet udskriver
også på en lang række medier - inklusive blankt
papir, mat papir, fotopapir, lærred og kraftige medier.

SureColor SC-P600

––Understøtter en lang række medier
op til 13" i bredden
––Brugervenlig, mobil udskrivning
––Let at transportere til
eventfotografering
SureColor SC-P800

––Understøtter en lang række
medier med rulleenhed (tilkøb)
op til 17" i bredden
––Brugervenligt farvetouchpanel
––Livagtige farver med dybe
sorte nuancer
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Fremstil billeder op til 44"
––UltraChrome HD-blæksæt
giver optimale resultater
––Mulighed for at udskrive direkte
på 1,5 mm tykt plakatkarton
SureColor SC-P7000 / SC-P9000

til eventyreren

––Kreativ kunst
i mellemstørrelseformat,
der er optimeret til
maksimal produktivitet
––Imponerende farveudskrifter med
et fremragende farveområde og
imponerende sort-hvide udskrifter
med fire sorte blækpatroner
––Uovertruffen ydeevne med
avancerede teknologier kombineret
med et brugervenligt interface

Udstillingsværdig kunst
En storformatprinter, der kan bevare en uovertruffen kvalitet
på en lang række medier, kan gøre hele forskellen mellem
enkle udskrifter og storslået kunst.

Kvalitet uden at gå på kompromis
Kvalitet er muligvis det vigtigste, men den må ikke
gå ud over hastigheden. Uanset om du driver et
mindre galleri eller et stort museum, leverer Epsons
storformatprintere det bedste fra begge verdener
til alle dine udskrivningsbehov.
SureColor SC-P6000-modellen og opefter byder
på de nyeste teknologier til farvemåling, -kontrol og
-korrektion, så du kan være sikker på at få slående,
livagtige farver i hver eneste udskrift.

Uovertruffen præcision
Når kunst udstilles, står det til fri inspektion.
SureColor-P-seriens sortiment kan gøre hele
forskellen mellem inspektion og beundring.
Vores sortiment genskaber din vision til perfektion
via avanceret printhovedteknologi med utrolig præcis
punktplacering og små dråbestørrelser - og brugen
af holdbart, harpiksbelagt blæk får dine udskrifter
til at holde længere.

Kunst, der når nye højder
Reel kunst begrænses ikke af selve mediet.
Derfor understøtter serien udskrivning
på en lang række medier.
Du kan fokusere på dit håndværk via nem opsætning
og betjening med udskrifter op til 64” og hurtig
medieindføring - uanset om dette er matte medier,
kunstpapir, fotopapir, lærred med mere.

til kritikeren

SureColor SC-P800

––Kreativ kunst i lille format samt
bannerudskrivning
––Sorte nuancer med høj tæthed
til imponerende gråtoneproduktion
––Understøttelse af en lang række
medier til kunst
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Kreativ kunst i stort format
––Imponerende resultater kombineret
med bredt farveområde
––Fantastisk billedkvalitet hver gang
SureColor SC-P10000 / SC-20000

––Kreativ kunst i mellemstort format
med høj produktivitet
––Imponerende resultater med
enestående farveområde og sorthvid med fire sorte blækpatroner
––Uovertruffen ydeevne med
avancerede teknologier
kombineret med brugervenlighed

Virkningsfuld produktionsudskrivning
Få mest muligt ud af en storformatprinter i et miljø med
krævende produktionsudskrivning, der kræver ensartede
udskrifter, som kan fremstilles hurtigt og nemt.

til den krævende

SureColor SC-P10000

Få mere ud af hver eneste udskrift

––Høj produktivitet med
uovertruffen billedkvalitet

Kerneteknologierne i SureColor-P-serien betyder, at
hver eneste udskriftskørsel er driftsmæssig effektiv og
fremstiller enestående udskrifter - selv på indstillingen
til den hurtigste udskrivning.

––UltraChrome Pro
10-farve blæksæt til
livagtige og stabile farver
––Bred anvendelse af medier
op til 44" til alle bestillingsjob
SureColor SC-P20000

––Ultimativ ydeevne med
de seneste teknologier
––Vores mest effektive og
hurtigste printer til alle
krævende anvendelser
––Bred anvendelse af medier
op til 64" til alle bestillingsjob

Et hjælpeprogram til farvekalibrering og en indbygget
sensor betyder, at farvestyring og -korrektion er hurtig
og nem, så du kan opsætte nye printere på linje med
eksisterende enheder.
Teknologi til medieindføring med høj præcision
og selvrensning giver mulighed for kontinuerlig
produktivitet uden afbrydelser.

PrecisionCore Micro TFP-printhoved
Vores mest avancerede printersortiment er udstyret
med Epsons PrecisionCore-printhovedteknologi.
PrecisionCore Micro TFP-printhovedet har
800 mikrodyser for hver farve, hvilket giver fuldstændig
nøjagtige farver og blækdråber med nærmest ingen
væskestøv eller fejlprikker.
Vores printere er grundigt testet og videnskabeligt
sammensat for at sikre blækmæssig holdbarhed
og modstandsdygtighed over for vand.

Dedikeret til mindre spild
I et miljø med høj produktion har selv gradvis
spild en stor indflydelse på omkostninger og tid.
SureColor-P-serien er designet til effektivitet for
at begrænse udskrivningsspild.
Den lokale harddisk (tilkøb) på SureColor SC-P10000
og SureColor SC-P20000 sikrer, at printere kan udføre
en testudskrivning, et kvalitetstjek, og bekræfte hele
udskrivningen direkte på printeren. Det giver mindre
spild ved en stor udskriftskørsel, der ikke lever op
til forventningerne.

Prøvetryk og design
på et højere niveau
Professionelle prøvetryk og udskrifter skal leve op til en utrolig
høj standard. Der forventes nøjagtig farvegengivelse og hurtige
produktionstider på virkningsfulde storformatudskrifter.
Hurtig præcisionsudskrivning
At opnå perfekt udskrivning må ikke gå ud over din produktivitet. Sortimentet
byder på en innovativ, præcis papirfødningsmekanisme, der sikrer overlegen kvalitet,
hastighed og brugervenlighed, så hver eneste udskrift bliver en strømlinet proces.
Med et PrecisionCore-printhoved og en papirfødningsmekanisme kan du være
sikker på, at alle prøvetryk og udskrifter leveres med en præcision, der ikke
koster produktivitet.

Intuitiv betjening
Vedligeholdelse, især uplanlagt, kan i høj grad gå ud over processen for udskrivning
og prøvetryk. Derfor har vores storformatprintere en række intelligente funktioner,
der øger den driftsmæssige oppetid i din virksomhed.

Overlegen farvenøjagtighed
Nøjagtig farvegengivelse, blæk med høj tæthed og præcis punktplacering
er afgørende for at opnå livagtige, færdige udskrifter, der giver et billede liv.
SureColor SC-P5000 (model med violet blæk), SureColor SC-P7000 og
SureColor SC-P9000 opnår alle en utrolig Pantone®-dækning på 99 %,
som giver større nøjagtighed i alt dit prøvetryksarbejde - inklusive en
virkelighedstro gengivelse af virksomhedsfarver. SureColor SC-P5000
leverer overlegne resultater ved brug af violet blæk og sikrer perfekt
udskriftsoverensstemmelse i udskrivningsjob, hvor farverne er
det vigtigste. SureColor-sortimentet leverer perfekte farver,
der er svære at matche.

til perfektionisten

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Opnå en næsten perfekt
farveafstemning på op til 99 %
af Pantone® farvedækning det bedste valg til at opfylde
de strenge krav til hurtige
prøvetryk (model med
violet blæk)

––Bedst egnet til alle
typer behov for
almindelig prøvetryk

––Branchestandarden
for prøvetryk med
99 % Pantone®-farvedækning

––Konstante og nøjagtige
resultater hver gang

––Understøttet af alle større
workflowløsninger

––UltraChrome HD-blæk med
meget kort farvestabilitet
til hurtig produktion

––Spectroproofer (tilkøb)
til farvekorrekte resultater
med inline farvemåling

––Imponerende, nøjagtige
udskrifter i uforlignelig kvalitet
––Spectroproofer (tilkøb) til
farvekorrekte resultater med
inline farvemåling

Kerneteknologier
Epson tilstræber hele tiden at forbedre kerneteknologierne i vores printere for at opnå
overlegne resultater. SureColor-P-seriens sortiment er ingen undtagelse - og bruger
mange af vores markedsførende innovationer for at levere nøjagtige resultater, livagtige
farver og ensartet kvalitet.
Nøjagtige resultater
Epsons printhoveder i SureColor-P-serien bruger op til 800 dyser for hver farve for
at fremstille fuldstændig nøjagtige punktformer og stort set eliminere væskestøv og
fejlprikker. Denne teknologi er kernen i sortimentet og øger udskrivningshastighederne
for at øge produktiviteten og opnå perfekte udskrifter hver gang.
Tilføjelsen af Epsons UltraChrome®-blæksortiment udvider SureColor-P-seriens
farveområde - helt op til en imponerende 99 % PANTONE®-dækning for at opnå
de mest nøjagtige farver på markedet1.

Utrolig bredt farveområde og markedets
højeste tæthed i sorte områder

Livagtige farver
Højkvalitetsblækken, der bruges i alle professionelle SureColorprintere, udjævner de forskellige farvers forskel i blankhed,
og reduktion af bronzering reducerer i høj grad den kornethed,
som kan opstå i hudtoner.
Hjælpeprogrammet Epson Colour Calibration udfører
automatisk farvekorrektion, når tiden eller andre faktorer har
gjort farveændringer nødvendige. Et PhotoSpectrometer (tilkøb)
fører til hurtigere og mere nøjagtig farvemåling samt reduceret
udskrivningstid og papirspild. Og ved at tilføje en Spectroproofer
automatiseres farvekontrollen af inline prøvetryk, hvilket fjerner
behovet for professionel betjening.

Spectroproofer (tilkøb) er drevet af X-Rite PhotoSpectrometer

Ensartet kvalitet
Fotografering og kunst bevarer sin høje kvalitet i omkring 60 år2
på Premium Glossy Photo Paper. Denne lange holdbarhed er
resultatet af en øget korndiameter i den gule blæk - den farve,
der er mest sårbar over for UV-skader.
Vores LUT-teknologi (Look-Up Table) forbedrer blækeffektiviteten
i SureColor P-serien med nem integration af de primære
hi-fi-blækfarver for at sikre en jævn overgang mellem farver så udskrifter ser helt ens ud i enhver belysning.

SureColor P-serien
SureColor SC-P600

SureColor SC-P800
17" bred

SureColor SC-P5000

13" bred

Blækteknologi

Epson UltraChrome® HD

Epson UltraChrome® HD

Epson UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® HD

Udskrivningsteknologi

Epson Micro Piezo
printhoved

Epson Micro Piezo
printhoved

Epson PrecisionCore
TFP-printhoved

PrecisionCore® TFP-printhoved

®

Farver

17" bred

SureColor SC-P6000

Maksimal udskriftsstørrelse

®

24" bred
®

Klar lys magenta,
klar magenta, gul, lys cyan,
cyan, mat sort, fotosort, lys
lys sort, lys sort
Dysekonfiguration
180 sorte dyser/
180 dyser pr. farve
Minimum dråbestørrelse
2 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
Maksimal udskriftsopløsning 5760 x 1440 dpi

Klar lys magenta, klar
magenta, gul, lys cyan, cyan,
mat sort, fotosort, lys lys sort,
lys sort
180 sorte dyser/
180 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

Cyan, fotosort, mat sort, klar
magenta, gul, orange, grøn, lys
cyan, klar lys magenta, lys sort,
lys lys sort eller violet
360 dyser sort,
360 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

Klar lys magenta, klar magenta,
gul, lys cyan, cyan, mat sort,
fotosort, lys lys sort, lys sort

Mediehåndtering

Understøttelse af automatisk
dokumentføder, udskrivning
til kant, udskrivning på
CD/DVD, papirgang til
kunstpapir, rullepapir,
kraftige medier
0 mm (top), 0 mm (højre), 0
mm (bund),
0 mm (venstre)

Understøttelse af automatisk
dokumentføder, udskrivning til
kant, papirgang til kunstpapir,
manuel duplex, rullepapir
(tilkøb), kraftige medier

Understøttelse af
højkapacitetsbakke til enkeltark,
rullefødning, papirgang til
kunstpapir, kraftige medier

Understøttelse af papirgang
til kunstpapir, enkeltark,
rullepapir og kraftige medier

0 mm (top), 0 mm (højre),
0 mm (bund), 0 mm (venstre)

Tilstand 1: 3 mm (top),
3 mm (højre), 14 mm (bund),
3 mm (venstre)

Kompatibel papirtykkelse

0,08 mm-1,3 mm

0,29 mm-1,5 mm

Papirformater

A3+, A3, A4, A5,
Letter, Letter Legal, Postkort,
9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 ×
18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25
cm,
100 × 148 mm,
brugerdefineret

8/10/11/14/16/17 tommer, A4/
A3/A3+/ A2, 300 mm: Rullepapir
10/14/16/17 tommer, A4/A3/
A3+, 300 mm: Enkelt ark
0,08 mm-0,50 mm: Papirrulle,
0,08 mm-1,50 mm: Enkeltark
A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter,
17” (43,2 cm), brugerdefineret

Understøttelse af
højkapacitetsbakke til enkeltark,
rullefødning, papirgang til
kunstpapir, kraftige medier

Understøttelse af rullepapir,
enkeltark og kraftige medier

USB, Ethernet

USB, Ethernet

2,7” LCD-farveskærm

2,7" LCD-farveskærm

Udskriftsmargener
for enkeltark

Papirhåndtering

Interfaces
Kontrolpanel

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5,
A6, B3, B4, B5, B6, C4
(konvolut), C5 (konvolut),
C6 (konvolut), Letter, Letter
Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18
cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm,
100 x 148 mm, 17" (43,2
cm), brugerdefineret
Understøttelse af automatisk Understøttelse af automatisk
dokumentføder, udskrivning dokumentføder, udskrivning til
til kant, udskrivning på CD/
kant, papirgang til kunstpapir,
DVD, papirgang til
manuel duplex, rullepapir
kunstpapir, rullepapir, kraftige (tilkøb), kraftige medier
medier
USB, Ethernet, Wi-Fi
USB, Ethernet, Wi-Fi

360 sorte dyser/
360 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

0,08 mm-1,5 mm
A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm),
brugerdefineret

2,7" LCD-farveskærm
(touch)
Opbevaring:
616 x 369 x 228
Udskrivning:
616 x 814 x 424

2,7" LCD-farveskærm (touch)

Opbevaring: 684 x 376 x 250 Pakket: 863 × 766 × 405
Udskrivning: 684 x 963 x 550

1356 x 667 x 1218

Ca. 19,5 kg (kun
hovedenhed)
< 0,5 Watt (slukket)

Ca. 52 kg

Ca. 101 kg (kun hovedenhed)

Strømforbrug

Ca. 15,0 kg
(kun hovedenhed)
0,3 Watt (slukket)

< 0,5 Watt (slukket)

< 0,5 Watt (slukket)

Udskrivning

20 Watt

21 Watt

ca. 52 watt

65 Watt

Dvaletilstand

1,4 Watt

1,8 Watt

ca. 5,0 watt

2 Watt

Forsyningsspænding

Vekselstrøm 220 V-240 V, 50
Hz-60 Hz
Touchpanel
3 papirgange

Vekselstrøm 100 V-240 V, 50
Hz-60 Hz
Guidet UI, inkl. papirkassette
med 4 papirgange

Vekselstrøm 100
V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Guidet UI

Dæksler og forseglinger mod
støvindtrængen, SpectroProofer

Mål
(B x D x H i mm)

Vægt

Bestandighed

Basisfarve

Vekselstrøm 220
V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Touchpanel
3 papirgange
Rullepapir (tilkøb)
Basisfarve

Teknologi

Wi-Fi
Mobil udskrivning

Wi-Fi
Mobil udskrivning

Funktionalitet

Hjælpeprogram til farvekalibrering Hjælpeprogram til farvekalibrering
HARDDISK
Spectroproofer

SureColor SC-P8000
44" bred

SureColor SC-P7000
24" bred

SureColor SC-P9000
44" bred

SureColor SC-P10000 / SC-P20000
44” bred/64 “ bred

UltraChrome® HD

UltraChrome® HDX

UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® Pro

PrecisionCore TFP-printhoved

PrecisionCore TFP-printhoved

PrecisionCore TFP-printhoved

Epson PrecisionCore® Micro
TFP-printhoved

®

®

®

Klar lys magenta, klar magenta, gul, lys Cyan, fotosort, mat sort, klar magenta, Cyan, fotosort, mat sort, klar magenta, Fotosort, mat sort, cyan, lys cyan, klar
cyan, cyan, mat sort, fotosort, lys lys
gul, orange, grøn, lys cyan, klar lys
gul, orange, grøn, lys cyan, klar lys
lys magenta, gul, klar magenta, grå,
sort, lys sort
magenta, lys sort, lys lys sort eller violet magenta, lys sort, lys lys sort eller violet lysegrå, mørkegrå
360 sorte dyser/
360 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

360 sorte dyser/
360 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

360 sorte dyser/
360 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi

800 sorte dyser/
800 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized
Droplet teknologi
2400 x 1200 dpi

Understøttelse af papirgang til
kunstpapir, enkeltark, rullepapir
og kraftige medier

Understøttelse af papirgang til
kunstpapir, enkeltark, rullepapir
og kraftige medier

Understøttelse af papirgang til
kunstpapir, enkeltark, rullepapir
og kraftige medier

Understøttelse af papirgang til
kunstpapir, enkeltark, rullepapir
og kraftige medier

Tilstand 1: 3 mm (top),
3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm
(venstre)

Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre),
14 mm (bund), 3 mm (venstre)

Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre),
14 mm (bund), 3 mm (venstre)

Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre),
14 mm (bund), 3 mm (venstre)

0,08 mm-1,5 mm

0,08 mm-1,5 mm

0,08 mm-1,5 mm

0,08 mm-1,5 mm

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

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm),
brugerdefineret

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

254 mm (10"), 300 mm (11,8"),
329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"),
432 mm (17"/USC), 508 mm (20"),
515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1),
610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1),
841 mm (A0), 914 mm (36"/A0+),
1030 mm (B0), 1118 mm (44"/B0+),

Understøttelse af rullepapir, enkeltark
og kraftige medier

Understøttelse af rullepapir,
enkeltark og kraftige medier

Understøttelse af rullepapir,
enkeltark og kraftige medier

Understøttelse af papirgang til
kunstpapir, rullepapir og kraftige medier

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

2,7" LCD-farveskærm

2,7" LCD-farveskærm

2,7" LCD-farveskærm

2,7" LCD-farveskærm

1864 x 667 x 1218

1356 x 667 x 1218

1864 x 667 x 1218

Ca. 135 kg (kun hovedenhed)

Ca. 101 kg (kun hovedenhed)

Ca. 135 kg (kun hovedenhed)

SC-P10000
Opbevaring: 1879 × 760 × 1145
Udskrivning: 1879 × 976 × 1145
SC-P20000
Opbevaring: 2415 × 760 × 1145
Udskrivning: 2415 × 976 × 1145
Ca. 171 kg (kun hovedenhed)

< 0,5 Watt (slukket)

< 0,5 Watt (slukket)

< 0,5 Watt (slukket)

0,5 Watt (slukket)

65 Watt

65 Watt

65 Watt

95 watt

2 Watt

2 Watt

2 Watt

2,8 watt

Vekselstrøm 100
V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Guidet UI

Vekselstrøm 100
V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Guidet UI

Vekselstrøm 100
V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Guidet UI

Vekselstrøm 100
V-240 V, 50 Hz-60 Hz 5 A
Guidet UI

Hjælpeprogram til farvekalibrering

Hjælpeprogram til farvekalibrering

Hjælpeprogram til farvekalibrering

Hjælpeprogram til farvekalibrering

HARDDISK
Spectroproofer

HARDDISK
Spectroproofer

HARDDISK
Spectroproofer

Harddisk, PS-enhed,
papirfødningsstabilisator
Rulleadapter, medievinduer

 C-P7000V/SC-P9000V har 99 % PANTONE®-gengivelse, hvilket gør den til den mest nøjagtige i sammenligning med andre storformatinkjetprintere
S
og proofmaskiner med 10 eller færre farver på markedet i juni 2015.

A5879_SureColor_P-Series_Brochure_1DA_0617

1

(SC-P6000/SC-P8000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 93 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing
Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE-dækning kan variere, når der udskrives med en
tredjeparts RIP. (SC-P7000/SC-P9000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 99 %/98 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE’s belagte palet baseret
på Epson Proofing Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE®-dækning kan variere, når der
udskrives med en tredjeparts-RIP.
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Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.
Epson Danmark
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Transformervej 6
Teknisk hotline: 70 279 273
2860 Søborg
Salgshotline: 70 279 274
Danmark
www.epson.dk
Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

