Σειρά SureColor P

Κορυφαία τεχνολογία
Απίστευτη ποιότητα

Καινοτομία και ποιότητα, για
εξαιρετικά αποτελέσματα
Στη φωτογράφιση, τις καλές τέχνες, τις επαγγελματικές εκτυπώσεις και τα τυπογραφικά
δοκίμια, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά, καθώς και ανάγκη
ενίσχυσης της παραγωγικότητας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα της εκτύπωσης.
Για εμάς, η λύση είναι ένας εύχρηστος εκτυπωτής μεγάλου φορμά, κατάλληλος τόσο
για τους καταρτισμένους επαγγελματίες, όσο και για τους μη εξειδικευμένους χρήστες.
Η σειρά SureColor P διαθέτει μια ευρεία γκάμα εκτυπωτών μεγάλου φορμά, καθένας
εκ των οποίων έχει σχεδιαστεί, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μεγάλου
όγκου, εξαιρετικής ποιότητας και σύντομου χρόνου προετοιμασίας σε μια ευρεία
γκάμα εφαρμογών.

Πλέον, μπορείτε να πετύχετε περισσότερα
–– Μέγιστη αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής της εκτύπωσης
–– Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολη λειτουργία, χάρη στη έξυπνη
σχεδίαση
–– Ασυμβίβαστη απόδοση που συνδυάζεται αρμονικά με την παραγωγικότητα
και την ποιότητα
–– Υψηλής ποιότητας ακρίβεια για σημαντικές έγχρωμες εργασίες εκτύπωσης
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μια σειράς δυνατοτήτων και καινοτομιών, όπως
το Πολύ ανοιχτό μαύρο (LLK) μελάνι για απόλυτη ακρίβεια, οι εξαιρετικά
ακριβείς αναπαραγωγές χρωμάτων και η Προηγμένη ασπρόμαυρη λειτουργία
(ABW), αποτέλεσμα της ευρύτερης γκάμας χρωμάτων και της γρήγορης και
αποτελεσματικής, πιστής αναπαραγωγής.

Τέλειες φωτογραφίες
Σε έναν επαγγελματικό χώρο όπου έχει σημασία κάθε λεπτομέρεια, η επιλογή του
κατάλληλου εκτυπωτή είναι κρίσιμη απόφαση. Ανεξάρτητα από το αν ασχολείστε με
τη φωτογράφιση ημι-επαγγελματικά ή από το αν είστε επαγγελματίας φωτογράφος,
έχετε ανάγκη από έναν ανώτερης ποιότητας εκτυπωτή, ο οποίος θα έχει τη
δυνατότητα να αποδίδει ασυμβίβαστα, ζωντανά αποτελέσματα, κάθε φορά.
Ημι-επαγγελματική φωτογραφία

Επαγγελματική φωτογραφία

Η φωτογραφία ενδεχομένως να μην είναι η κύρια
απασχόλησή σας, αλλά γνωρίζουμε ότι η υψηλή
ποιότητα αποτελεσμάτων είναι το ίδιο σημαντική
για εσάς όσο και για έναν επαγγελματία φωτογράφο.
Έχετε περισσότερες απαιτήσεις από τις εκτυπώσεις
γραφείου και ταυτόχρονα θέλετε να εξοικονομείτε
χώρο και χρήματα.

Η ευρεία γκάμα χρωμάτων και η ευελιξία εκτύπωσης
σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών συμβάλλουν σημαντικά
στην κάλυψη των διαφορετικών απαιτήσεων της
επαγγελματικής φωτογράφισης. Ως επαγγελματίας,
ανταμείβεστε βάσει της ποιότητας της εργασίας σας.
Γι' αυτό πρέπει να εστιάζετε σε αυτήν.

Η σειρά SureColor P διασφαλίζει ότι όλες οι λεπτομέρειες
κάθε εικόνας αποτυπώνονται, χάρη στην εξαιρετική
ακρίβεια τοποθέτησης των κουκκίδων και τα μικρά
μεγέθη σταγονιδίων, δυνατότητα που προσφέρει η
προηγμένη τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης. Μπορείτε
να επωφεληθείτε από τις αρμονικές διαβαθμίσεις και την
ακριβή αναπαραγωγή των υφών. Ή να δημιουργήσετε
μεγάλες εκτυπώσεις σε μικρότερα στούντιο, χάρη
στη σχεδίαση των SureColor SC-P600 και SureColor
SC-P800 που εξοικονομούν χώρο.

Η σειρά μας διευκολύνει την παραγωγή επαγγελματικής
ποιότητας εκτυπώσεων. Ο εκτυπωτής SureColor SC-P800,
για παράδειγμα, σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε
εντυπωσιακά και έντονα χρώματα, χάρη στην υψηλή
πυκνότητα των μαύρων αποχρώσεων και την εξαιρετικά
ευρεία γκάμα χρωμάτων. Η σειρά εκτυπώνει, επίσης,
σε μια ευρεία γκάμα μέσων, όπως σε γυαλιστερό
χαρτί, ματ χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, καμβά και
μέσα μεγάλου πάχους.

SureColor SC-P600

––Ευρεία γκάμα μέσων με πλάτος έως 13"
––Εύκολη εκτύπωση μέσω φορητών
συσκευών
––Εύκολη μεταφορά για φωτογραφία σε
εκδηλώσεις
SureColor SC-P800

––Ευρεία γκάμα μέσων με προαιρετική
μονάδα ρολού με πλάτος έως 17"
––Έγχρωμη οθόνη αφής για ευχρηστία
––Ζωντανά χρώματα και βαθιές
αποχρώσεις του μαύρου
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Παραγωγή εικόνων έως 44"
––Σετ μελανιών UltraChrome HD για
βέλτιστα αποτελέσματα
––Δυνατότητα εκτύπωσης απευθείας σε
χαρτόνι πάχους 1,5 χιλ.
SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Δημιουργική τέχνη σε μεσαίου
μεγέθους φορμά, βελτιστοποιημένο για
μέγιστη παραγωγικότητα
––Εντυπωσιακές έγχρωμες εκτυπώσεις
με εξαιρετική γκάμα χρωμάτων
και εντυπωσιακές ασπρόμαυρες
εκτυπώσεις με τέσσερα μαύρα μελάνια
––Απαράμιλλη απόδοση, χάρη στις
κορυφαίες τεχνολογίες, οι οποίες
συνδυάζονται με ένα εύχρηστο
περιβάλλον εργασίας

για τον
περιπετειώδη τύπο

Αριστουργήματα
που αξίζουν μια θέση
σε γκαλερί
Ένας εκτυπωτής μεγάλου φορμά που μπορεί να διατηρήσει την κορυφαία
ποιότητα σε μια ευρεία γκάμα μέσων, μπορεί να εκτυπώσει διαφορετικά
τις απλές εργασίες και τα καλλιτεχνικά σας αριστουργήματα.
Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό
Μπορεί η ποιότητα να είναι ύψιστης σημασίας, αλλά
στο βωμό της δεν πρέπει να θυσιάζεται η ταχύτητα.
Ανεξάρτητα από το αν διαχειρίζεστε έναν μικρό
εκθεσιακό χώρο ή ένα μεγάλο μουσείο, οι εκτυπωτές
μεγάλου φορμά της Epson συνδυάζουν τα καλύτερα
χαρακτηριστικά και των δύο κόσμων για όλες τις
απαιτήσεις των εκτυπώσεών σας.
Το μοντέλο SureColor SC-P6000, όπως και τα
μεταγενέστερα μοντέλα, διαθέτουν τις νεότερες
τεχνολογίες μέτρησης, ελέγχου και διόρθωσης χρωμάτων,
διασφαλίζοντας εντυπωσιακά και ζωντανά χρώματα για
κάθε εκτύπωση.

Ασυναγώνιστη ακρίβεια
Όταν ένα έργο τέχνης εκτίθεται σε κάποιον χώρο, μπαίνει
στο ελεγκτικό στόχαστρο του κοινού. Η σειρά SureColor
P γεφυρώνει το κενό μεταξύ του ελέγχου και του
θαυμασμού.
Μέσα από την εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση
των κουκκίδων και τα μικρά μεγέθη των σταγονιδίων που
παρέχει η προηγμένη τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης,
η σειρά προσφέρει μοναδικά οπτικά αποτελέσματα με
απίστευτη λεπτομέρεια. Μάλιστα, χάρη στο μελάνι με
επίστρωση ρητίνης, οι εκτυπώσεις διαρκούν περισσότερο.

Ένα βήμα παραπέρα για την τέχνη
Η πραγματική τέχνη δεν μπορεί να περιοριστεί
στο μέσο. Γι' αυτό και η σειρά υποστηρίζει
εκτυπώσεις σε μια μεγάλη γκάμα μέσων.
Εστιάστε στην τέχνη σας, απολαμβάνοντας την εύκολη
ρύθμιση και λειτουργία με εκτυπώσεις έως 64" και
γρήγορη τροφοδοσία μέσων, ανεξάρτητα από το αν
πρόκειται για ματ μέσα, χαρτί Fine art, φωτογραφικό
χαρτί, καμβά κ.ά.

για τον λάτρη της τέχνης

SureColor SC-P800

––Δημιουργική τέχνη σε μικρό φορμά και
εκτύπωση πανό
––Υψηλής πυκνότητας μαύρες αποχρώσεις
για εντυπωσιακή απόδοση της κλίμακας
του γκρι
––Υποστήριξη μεγάλης γκάμας μέσων
εκτύπωσης Fine Art
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Δημιουργική τέχνη σε μεγάλο φορμά
––Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε
συνδυασμό με μια ευρεία γκάμα
χρωμάτων
––Εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ξανά
και ξανά
SureColor SC-P10000 / SC-P20000

––Δημιουργική τέχνη σε μεσαίου μεγέθους
φορμά, με υψηλή παραγωγικότητα
––Εντυπωσιακά αποτελέσματα με
εξαιρετική γκάμα χρωμάτων και
ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με
τέσσερα μαύρα μελάνια
––Απαράμιλλη απόδοση, χάρη στις
κορυφαίες τεχνολογίες, οι οποίες
συνδυάζονται με την ευχρηστία

Παραγωγή εκτυπώσεων
υψηλής απόδοσης
Η πλήρης αξιοποίηση ενός εκτυπωτή μεγάλου φορμά σε ένα απαιτητικό
περιβάλλον παραγωγής εκτυπώσεων απαιτεί σταθερές εκτυπώσεις με
δυνατότητα εύκολης και γρήγορης παραγωγής.

για τον απαιτητικό
τύπο

SureColor SC-P10000

––Υψηλή παραγωγικότητα με
απαράμιλλη ποιότητα εικόνας
––Σετ έγχρωμων μελανιών
UltraChrome Pro 10 για
ζωντανά και ομοιόμορφα
χρώματα
––Ευρεία χρήση υποστρώματος
έως 44" για οποιαδήποτε
εργασία κατ’ απαίτηση
SureColor SC-P20000

––Απόλυτη απόδοση με τις πλέον
σύγχρονες τεχνολογίες

Καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε εκτύπωση
Οι βασικές τεχνολογίες της σειράς SureColor P
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι κύκλοι εκτύπωσης είναι
λειτουργικά αποτελεσματικοί και παράγουν εξαιρετικές
εκτυπώσεις, ακόμα και με την ταχύτερη ρύθμιση
εκτύπωσης.
Το βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων
και ο ενσωματωμένος αισθητήρας επιτρέπει τη γρήγορη
και εύκολη διαχείριση και διόρθωση των χρωμάτων,
δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διαμορφώνετε νέους
εκτυπωτές σε παράλληλη διάταξη με υφιστάμενες
συσκευές.
Η υψηλής ακρίβειας τροφοδότηση μέσων και
η τεχνολογία αυτοκαθαρισμού προάγουν τη
διαρκή παραγωγικότητα, η οποία δεν επηρεάζεται
από περιττές ενοχλήσεις.

––Ο πιο αρμονικός και γρήγορος
εκτυπωτής για όλες τις
απαιτητικές εφαρμογές

Κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP PrecisionCore

––Ευρεία χρήση υποστρώματος
έως 64" για οποιεσδήποτε
εργασίες κατ' απαίτηση

Για κάθε χρώμα, η κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP
PrecisionCore διαθέτει 800 ακροφύσια, τα οποία
αποδίδουν τα χρώματα με εξαιρετική ακρίβεια και τις
κουκκίδες μελανιού χωρίς σχεδόν καθόλου διασπορά
του μελανιού σε μικρότερα σταγονίδια ή ομίχλωση.

Οι κορυφαίοι εκτυπωτές μας διαθέτουν τεχνολογία
κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore της Epson.

Οι εκτυπωτές μας έχουν υποβληθεί σε ενδελεχείς
δοκιμές και έχουν διαμορφωθεί επιστημονικά, έτσι
ώστε να παρέχουν στο μελάνι ανθεκτικότητα και
αντοχή στο νερό.

Με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων
Σε ένα περιβάλλον υψηλής παραγωγής, ακόμα και
τα προσαυξητικά απορρίμματα έχουν επίδραση στο
κόστος και το χρόνο. Η σειρά SureColor P έχει σχεδιαστεί
με γνώμονα την απόδοση και τον περιορισμό των
απορριμμάτων εκτύπωσης.
Ο προαιρετικός τοπικός σκληρός δίσκος (HDD)
των μοντέλων SureColor SC-P10000 και SureColor
SC-P20000 επιτρέπει στους εκτυπωτές να εκτελούν
μια δοκιμαστική εκτύπωση, να ελέγχουν την ποιότητα
και να επιβεβαιώνουν ολόκληρο των κύκλο εκτύπωσης
απευθείας από τον εκτυπωτή, περιορίζοντας τα
απορρίμματα των μεγάλων κύκλων εκτύπωσης
που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Έλεγχος τυπογραφικών δοκιμίων
και σχεδίαση επόμενης γενιάς
Τα επαγγελματικά δοκίμια και οι εκτυπώσεις διατηρούνται σε εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο. Στόχος είναι η ακριβής αναπαραγωγή χρωμάτων και οι
σύντομοι χρόνοι παράδοσης σε εκτυπώσεις μεγάλου φορμά.

Γρήγορες εκτυπώσεις ακριβείας
Για να εξασφαλίσετε τέλειες εκτυπώσεις δεν χρειάζεται να περιορίσετε την
παραγωγικότητα. Η σειρά διαθέτει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό τροφοδοσίας
χαρτιού υψηλής ακρίβειας, ο οποίος συνδυάζει την κορυφαία ποιότητα, την ταχύτητα
και την ευχρηστία, απλοποιώντας όλες τις εργασίες εκτύπωσης.
Χάρη στην κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore και το μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού,
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα τα δοκίμια και οι εκτυπώσεις σας θα χαρακτηρίζονται
από απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην παραγωγικότητα.

Έξυπνη λειτουργία
Η συντήρηση, ειδικά όταν δεν γίνεται σε προγραμματισμένα πλαίσια, μπορεί να
επιδράσει σημαντικά στη διαδικασία εκτύπωσης και ελέγχου των τυπογραφικών
δοκιμίων. Για το λόγο αυτό, οι εκτυπωτές μεγάλου φορμά περιλαμβάνουν μια σειρά
έξυπνων λειτουργιών που αυξάνουν το χρόνο λειτουργίας στην επιχείρησή σας.

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων
Η ακριβής αναπαραγωγή χρωμάτων, το υψηλής πυκνότητας μελάνι και
η ακριβής τοποθέτηση των κουκκίδων είναι κρίσιμης σημασίας για ένα
ζωντανό τελικό αποτέλεσμα εκτύπωσης, το οποίο χαρίζει ζωντάνια σε
μια εικόνα.
Οι εκτυπωτές SureColor SC-P5000 (Μοντέλο βιολετί μελανιού),
SureColor SC-P7000 και SureColor SC-P9000 επιτυγχάνουν
απίστευτη κάλυψη Pantone® της τάξεως του 99%,
ενισχύοντας την ακρίβεια σε όλες τις εργασίες ελέγχου
δοκιμίων σας, συμπεριλαμβανομένης της πιστής
αναπαραγωγής των εταιρικών χρωμάτων.
Ο SureColor SC-P5000 προσφέρει άψογα
αποτελέσματα για εργασίες εκτύπωσης,
στις οποίες το χρώμα παίζει τον κύριο
ρόλο, χρησιμοποιώντας βιολετί
μελάνι, το οποίο διασφαλίζει τέλεια
χρωματική αντιστοίχιση. Η σειρά
SureColor προσφέρει άψογα,
απαράμιλλα χρώματα.

για τον τελειομανή

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Επιτύχετε σχεδόν τέλεια
αντιστοίχιση χρωμάτων με
χρωματική κάλυψη έως 99%
Pantone®, την καλύτερη επιλογή
για γρήγορες ροές εργασιών
ελέγχου τυπογραφικών δοκιμίων
(Μοντέλο βιολετί μελανιού)

––Ιδανική επιλογή για όλους τους
τύπους των τυπικών αναγκών
ελέγχου τυπογραφικών δοκιμίων

––Το βιομηχανικό πρότυπο
για τα τυπογραφικά δοκίμια
με κάλυψη χρωμάτων
Pantone® 99%

––Εντυπωσιακά ακριβείς εκτυπώσεις
με ανεξίτηλη ποιότητα
––Προαιρετικό SpectroProofer για
προβλεπόμενα αποτελέσματα
με εναρμονισμένη μέτρηση
χρωμάτων

––Επαναλαμβανόμενα, σταθερά
και ακριβή αποτελέσματα
––Μελάνι UltraChrome HD με πολύ
μικρή σταθερότητα χρωμάτων
για γρήγορη παράδοση

––Υποστηρίζεται από όλες τις
μεγάλες λύσεις ροών εργασίας
––Προαιρετικό Spectroproofer
για προβλεπόμενα
αποτελέσματα με
εναρμονισμένη
μέτρηση χρωμάτων

Βασικές τεχνολογίες
Για κορυφαία αποτελέσματα, η Epson προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τις βασικές τεχνολογίες
των εκτυπωτών της. Η σειρά SureColor P δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς αξιοποιεί πολλές από τις
κορυφαίες καινοτομίες της αγοράς για να προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, ζωντανά χρώματα
και σταθερή ποιότητα.
Ακριβή αποτελέσματα
Οι κεφαλές εκτύπωσης της σειράς SureColor P της Epson χρησιμοποιούν έως 800
ακροφύσια για κάθε χρώμα, αποδίδοντας απόλυτα ακριβή σχήματα κουκκίδων και
εξαλείφοντας σχεδόν τη διασπορά του μελανιού σε μικρότερα σταγονίδια και την
ομίχλωση. Στην καρδιά της σειράς, αυτή η τεχνολογία βελτιώνει τις ταχύτητες εκτύπωσης,
ενισχύοντας την παραγωγικότητα και παρέχοντας ιδανικές εκτυπώσεις κάθε φορά.
Η προσθήκη των μελανιών της σειράς UltraChrome® της Epson διευρύνει την γκάμα
χρωμάτων της σειράς SureColor P, η οποία φτάνει έως το εντυπωσιακό ποσοστό
κάλυψης PANTONE® 99%, αποδίδοντας τα πιο ακριβή χρώματα στην αγορά1.

Ιδιαίτερα μεγάλη γκάμα χρωμάτων και η
υψηλότερη πυκνότητα μαύρου χρώματος
στην αγορά

Ζωντανά χρώματα
Η υψηλή ποιότητα μελανιού που χρησιμοποιείται σε όλους τους
επαγγελματικούς εκτυπωτές SureColor εξομαλύνει τη διαφορά της γυαλάδας
μεταξύ των χρωμάτων, ενώ η μείωση της αλλοίωσης τύπου bronzing
περιορίζει τον κόκκο που μπορεί να εμφανίζεται στους τόνους του δέρματος.
Το βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων της Epson διορθώνει
αυτόματα τα χρώματα, όταν απαιτούνται, λόγω χρόνου ή άλλων παραγόντων,
αλλαγές στα χρώματα. Το προαιρετικό PhotoSpectrometer προσφέρει
ταχύτερη και ακριβέστερη μέτρηση των χρωμάτων, ενώ περιορίζει το χρόνο
εκτύπωσης και τα απορρίμματα χαρτιού. Τέλος, με την προσθήκη ενός
Spectroproofer, αυτοματοποιείται ο ενσωματωμένος έλεγχος των χρωμάτων
των δοκιμίων, εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός επαγγελματία χειριστή.

Προαιρετικό Spectroproofer με τεχνολογία X-Rite PhotoSpectrometer

Σταθερή ποιότητα
Οι φωτογραφίες και τα έργα τέχνης διατηρούνται σε υψηλή ποιότητα
για περίπου 60 χρόνια2 σε φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy.
Η διάρκεια αυτή προκύπτει από την αυξημένη διάμετρο του κόκκου
στο κίτρινο μελάνι, καθώς πρόκειται για το πιο ευάλωτο χρώμα στην
επίδραση της ακτινοβολίας UV.
Μάλιστα, για τη βελτίωση της απόδοσης του μελανιού στη σειρά
SureColor P, η τεχνολογία πίνακα αναζήτησης (Look-Up Table, LUT)
ενσωματώνει απρόσκοπτα υψηλής πιστότητας μελάνια βασικών
χρωμάτων, διασφαλίζοντας την αρμονική μετάβαση μεταξύ των
χρωμάτων, έτσι ώστε οι εκτυπώσεις να έχουν ακριβώς την ίδια
εμφάνιση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού.

Σειρά SureColor P
SureColor SC-P600

SureColor SC-P800

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000

Μέγιστο μέγεθος
εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού
Τεχνολογία
εκτύπωσης
Χρώματα

Πλάτος 13 ιντσών

Πλάτος 17 ιντσών

Πλάτος 17 ιντσών

Πλάτος 24 ιντσών

Epson UltraChrome® HD
Κεφαλή εκτύπωσης
Epson Micro Piezo®
Ανοικτό ζωντανό πορφυρό,
Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο,
Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ
μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ
ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο

Epson UltraChrome® HD
Κεφαλή εκτύπωσης
Epson Micro Piezo®
Ανοικτό ζωντανό πορφυρό,
Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο,
Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο,
Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό
μαύρο, Ανοικτό μαύρο

Epson UltraChrome® HD
Κεφαλή εκτύπωσης
TFP PrecisionCore®
Ανοικτό ζωντανό πορφυρό,
Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο,
Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο,
Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό
μαύρο, Ανοικτό μαύρο

Διαμόρφωση
ακροφυσίων
Ελάχιστο μέγεθος
κουκκίδας

180 μαύρα ακροφύσια,
180 ακροφύσια ανά χρώμα
2 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
5.760 x 1.440 dpi

180 μαύρα ακροφύσια,
180 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

Epson UltraChrome® HDX
Epson PrecisionCore®
Κεφαλή εκτύπωσης TFP
Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ
μαύρο, Φωτεινό πορφυρό, Κίτρινο,
Πορτοκαλί, Πράσινο, Ανοικτό κυανό,
Φωτεινό, ανοικτό πορφυρό, Ανοικτό
μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο ή
Βιολετί
360 ακροφυσίων μαύρο,
360 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

Αυτόματος τροφοδότης φύλλων,
εκτύπωση χωρίς περιθώρια,
εκτύπωση CD/DVD, διαδρομή
χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Μέγιστη ανάλυση
εκτύπωσης
Διαχείριση μέσων

360 μαύρα ακροφύσια,
360 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

Περιθώρια
εκτύπωσης
φύλλων μέσων

0 χιλ. (επάνω), 0 χιλ. (δεξιά),
0 χιλ. (κάτω), 0 χιλ. (αριστερά)

Αυτόματος τροφοδότης φύλλων,
εκτύπωση χωρίς περιθώρια,
διαδρομή χαρτιού Fine Art,
χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης,
ρολό χαρτί (προαιρετικό),
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
0 χιλ. (επάνω), 0 χιλ. (δεξιά), 0 χιλ.
(κάτω), 0 χιλ. (αριστερά)

Αποδεκτό
πάχος χαρτιού

0,08 χιλ. – 1,3 χιλ.

0,29 χιλ. – 1,5 χιλ.

Φορμά χαρτιού

A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal,
postcard, 9 x 13 εκ., 10 x 15 εκ.,
13 x 18 εκ., 13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ.,
100 x 148 χιλ., καθορισμένο από
το χρήστη

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5,
A6, B3, B4, B5, B6, C4 (φάκελος),
C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), Letter,
Letter Legal, 10 x 15 εκ., 13 x 18 εκ.,
13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ., 100 x 148 χιλ.,
17 ιντσών (43,2 εκ.), καθορισμένο
από το χρήστη

Διαχείριση χαρτιού

Αυτόματος τροφοδότης φύλλων,
εκτύπωση χωρίς περιθώρια,
εκτύπωση CD/DVD, διαδρομή
χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Υψηλής χωρητικότητας κασέτα
Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες,
μεμονωμένων σελίδων, τροφοδοσία υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
ρολού, διαδρομή χαρτιού Fine art,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Διασυνδέσεις
Πίνακας ελέγχου

USB, Ethernet, Wi-Fi
Έγχρωμη οθόνη αφής
LCD 2,7 ιντσών
Αποθήκευση: 616 x 369 x 228
Εκτύπωση: 616 x 814 x 424

Αυτόματος τροφοδότης φύλλων,
εκτύπωση χωρίς περιθώρια,
διαδρομή χαρτιού Fine Art,
χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης,
ρολό χαρτί (προαιρετικό),
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
USB, Ethernet, Wi-Fi
Έγχρωμη οθόνη αφής
LCD 2,7 ιντσών
Αποθήκευση: 684 x 376 x 250
Εκτύπωση: 684 x 963 x 550

Διαστάσεις
(Π x Β x Υ σε χιλ.)

Βάρος

Περίπου 15 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
Κατανάλωση ισχύος 0,3 W (απενεργοποίηση)
Εκτύπωση
20 W
Λειτουργία αδράνειας 1,4 W
Τάση τροφοδοσίας
AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Χρήση
Πίνακας αφής
3 διαδρομές χαρτιού
Σταθερότητα

Χρωματική βάση

Περίπου 19,5 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)
21 W
1,8 W
AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Πίνακας αφής
3 διαδρομές χαρτιού
Προαιρετικό ρολό χαρτιού
Χρωματική βάση

Τεχνολογία

Wi-Fi
Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών

Wi-Fi
Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών

Υψηλής χωρητικότητας κασέτα
Διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό
μεμονωμένων σελίδων, τροφοδοσία χαρτί, υποστήριξη μέσων μεγάλου
ρολού, διαδρομή χαρτιού Fine art,
πάχους, μεμονωμένες σελίδες
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
8/10/11/14/16/17 ίντσες, A4/A3/
A3+/ A2, 300 χιλ.: Ρολό χαρτιού
10/14/16/17 ίντσες, A4/A3/A3+,
300 χιλ.: Κομμένο χαρτί
0,08 χιλ. – 0,50 χιλ.: Ρολό χαρτιού,
0,08 χιλ. – 1,50 χιλ.: Μεμονωμένες
σελίδες
A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter,
17 ιντσών (43,2 εκ.), καθορισμένο
από το χρήστη

Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ.
(δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ.
(αριστερά)
0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.
A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17 ιντσών (43,2 εκ.), 24
ιντσών (61 εκ.), καθορισμένο
από το χρήστη

USB, Ethernet
Eγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

Τοποθετημένος: 863 x 766 x 405

1.356 x 667 x 1.218

Περίπου 52 κ.

Περίπου 101 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)
65 W
2W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
UI με οδηγίες

< 0,5 W (απενεργοποίηση)
Περίπου 52 W
Περίπου 5,0 W
AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz
UI με οδηγίες, 4 διαδρομών χαρτιού
με κασέτα χαρτιού
Βοηθητικό πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων
Καλύμματα και μέσα σφράγισης για
τον περιορισμό της διείσδυσης
σκόνης στο μηχάνημα,
SpectroProofer

Βοηθητικό πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων
HDD
Spectroproofer

SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Πλάτος 44 ιντσών

Πλάτος 24 ιντσών

Πλάτος 44 ιντσών

Πλάτος 44 ιντσών / πλάτος 64 ιντσών

UltraChrome® HD
Κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore®

UltraChrome® HDX
Κεφαλή εκτύπωσης
TFP PrecisionCore®
Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο,
Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Πορτοκαλί,
Πράσινο, Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό
πορφυρό, Ανοικτό μαύρο, Πολύ ανοικτό
μαύρο ή Βιολετί

UltraChrome® HDX
Κεφαλή εκτύπωσης
TFP PrecisionCore®
Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο,
Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Πορτοκαλί,
Πράσινο, Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό
πορφυρό, Ανοικτό μαύρο, Πολύ ανοικτό
μαύρο ή Βιολετί

Epson UltraChrome® Pro
Epson PrecisionCore® Micro
Κεφαλή εκτύπωσης TFP
Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Κυανό,
Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό
πορφυρό, Κίτρινο, Ζωντανό πορφυρό,
Ανοικτό γκρι, Σκούρο γκρι

360 μαύρα ακροφύσια,
360 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

360 μαύρα ακροφύσια,
360 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

360 μαύρα ακροφύσια,
360 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi

800 μαύρα ακροφύσια,
800 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους
(variable-sized droplet technology)
2.400 x 1.200 dpi

Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες
σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων
μεγάλου πάχους

Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες
σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων
μεγάλου πάχους

Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες
σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων
μεγάλου πάχους

Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες
σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων
μεγάλου πάχους

Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά),
14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)

Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά),
14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)

Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά),
14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)

Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά),
14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)

0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.

0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.

0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.

0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.),
44 ιντσών (111,8 εκ.), καθορισμένο
από το χρήστη

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.),
καθορισμένο από το χρήστη

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.),
44 ιντσών (111,8 εκ.), καθορισμένο από
το χρήστη

Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

254 χιλ. (10 ιντσών), 300 χιλ. (11,8 ιντσών),
329 χιλ. (A3+/A3++), 406 χιλ. (16 ιντσών),
432 χιλ. (17 ιντσών/USC), 508 χιλ.
(20 ιντσών), 515 χιλ. (20.3 ιντσών/B2),
594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24 ιντσών/A1+),
728 χιλ. (29 ιντσών/B1), 841 χιλ. (A0),
914 χιλ. (36 ιντσών/A0+), 1.030 χιλ. (B0),
1.118 χιλ. (44 ιντσών/B0+)
Διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί,
υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών

1.864 x 667 x 1.218

1.356 x 667 x 1.218

1.864 x 667 x 1.218

Περίπου 135 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)
65 W
2W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
UI με οδηγίες

Περίπου 101 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)
65 W
2W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
UI με οδηγίες

Περίπου 135 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)
65 W
2W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
UI με οδηγίες

SC-P10000
Αποθήκευση: 1.879 x 760 x 1.145
Εκτύπωση: 1.879 x 976 x 1.145
SC-P20000
Αποθήκευση: 2.415 x 760 x 1.145
Εκτύπωση: 2.415 x 976 x 1.145
Περίπου 171 κ.
(μόνο η κύρια μονάδα)
0,5 W (απενεργοποίηση)
95 W
2.8 W
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz 5A
UI με οδηγίες

Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης
χρωμάτων
HDD
Spectroproofer

Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης
χρωμάτων
HDD
Spectroproofer

Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης
χρωμάτων
HDD
Spectroproofer

Ανοικτό ζωντανό πορφυρό, Ζωντανό
πορφυρό, Κίτρινο, Ανοικτό κυανό, Κυανό,
Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ
ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο

Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης
χρωμάτων
HDD, μονάδα PS, σταθεροποιητής
τροφοδοσίας Προσαρμογέας ρολού,
Windows μέσων

 SC-P7000V/SC-P9000V με αναπαραγωγή PANTONE® 99%, που του χαρίζει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με άλλους εκτυπωτές inkjet μεγάλου
Ο
φορμά και proofer με 10 ή λιγότερα χρώματα, θα είναι διαθέσιμος στην αγορά τον Ιούνιο του 2015

A5879_SureColor_P-Series_Brochure_1EL_0617

1


(SC-P6000/SC-P8000)
– Το σύστημα PANTONE® είναι ιδιοκτησία της Pantone LLC. Κάλυψη κατά 93% παλέτας επικάλυψης με σταθερό χρώμα του PANTONE FORMULA
GUIDE με βάση το χαρτί Epson Proofing Paper White Semi-matte που εκτυπώνεται με πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson σε ανάλυση 2.880x1.440 dpi. Η κάλυψη
PANTONE μπορεί να διαφέρει για εκτύπωση με RIP τρίτου προμηθευτή. (SC-P7000/SC-P9000) – Το σύστημα PANTONE® είναι ιδιοκτησία της Pantone LLC. Κάλυψη κατά
99%/98% παλέτας επικάλυψης με σταθερό χρώμα του PANTONE FORMULA GUIDE με βάση το χαρτί Epson Proofing Paper White Semi-matte που εκτυπώνεται με
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson σε ανάλυση 2.880x1.440 dpi. Η κάλυψη PANTONE® μπορεί να διαφέρει για εκτύπωση με RIP τρίτου προμηθευτή.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

