Rad tlačiarní SureColor P-Series

Prvotriedna technológia
Skvelá kvalita

Inovácie a kvalita na dosiahnutie
ohromujúcich výsledkov
V oblasti fotografovania, umeleckej tvorby, profesionálnej tlače a vytvárania
nátlačkov prevláda výrazný dopyt po veľkoformátovej tlači, pričom
sa očakáva produktivita, ktorá neovplyvňuje kvalitu tlače.
My veríme, že riešením je jednoducho použiteľná veľkoformátová tlačiareň
vhodná pre školených profesionálov i nešpecialistov. Náš rad SureColor
P-Series sa pýši širokou škálou veľkoformátových tlačiarní – každá je
navrhnutá tak, aby vyhovela požiadavkám na spracovanie veľkých objemov,
výnimočnú kvalitu a krátky čas realizácie v rámci rôznych aplikácií.

Teraz môžete dosiahnuť viac
– Maximálna účinnosť vo všetkých fázach produkcie tlače
– Intuitívny dizajn umožňuje minimálnu potrebu údržby
a jednoduchú prevádzku
– Nekompromisný výkon v rámci rovnováhy produktivity
a kvality
– Vysokokvalitná presnosť na dôležité farebné tlačové úlohy
Vieme to dosiahnuť prostredníctvom početných funkcií
a inovácií vrátane svetlosivého atramentu na dosiahnutie
absolútnej presnosti, mimoriadne presnej reprodukcie
farieb, pokročilého čiernobieleho režimu (ABW), širokého
rozsahu farieb a vernej reprodukcie, ktorá je navyše rýchla
a účinná.

Dokonalý obraz fotografie
V profesii, kde ide o každý detail, je výber správnej tlačiarne
maximálne dôležitý. Či už ste poloprofesionálny alebo profesionálny
fotograf, potrebujete tlačiareň najvyššej kvality, ktorá zabezpečí
nekompromisné, pôsobivé výsledky – vždy.

Poloprofesionálne fotografie

Profesionálne fotografie

Fotografie nemusia byť vašou hlavnou profesiou,
ale vieme, že dosiahnutie vysokokvalitných
výsledkov je pre vás rovnako dôležité, ako pre
profesionálov. Od svojej stolovej tlače potrebujete
viac – a zároveň chcete znížiť náklady a priestor.

Široký rozsah farieb a flexibilnosť tlače v rozličných
veľkostiach je kľúčom pri splnení všestranných
požiadaviek profesionálnej fotografie. Ako
profesionál si zarábate svojou vynikajúcou prácou –
preto sa musíte sústrediť na kvalitu.

Náš rad SureColor P-Series zaistí zachytenie
všetkých detailov každého obrazu vďaka výnimočne
presnému umiestneniu tlačových bodov a malej
veľkosti kvapiek – umožňuje to pokročilá technológia
tlačovej hlavy. Ťažiť môžete z hladkých prechodov
farieb a presnej reprodukcie textúr. Alebo vytvárajte
veľké výtlačky v menších štúdiách s modelmi
SureColor SC-P600 a SureColor SC-P800, ktorých
dizajn šetrí priestorom.

Náš rad zariadení umožňuje jednoduché vytváranie
výtlačkov v profesionálnej kvalite. Napríklad
SureColor SC-P800 umožňuje tlač pôsobivých,
dramatických farieb vďaka vysokej hustote čiernej
a mimoriadne širokému rozsahu farieb. Tento rad
tlačiarní tiež tlačí na širokú škálu médií vrátane
lesklého a matného papiera, fotografického papiera,
plátna a hrubých médií.

SureColor SC-P600

––Rozsiahle možnosti médií
do šírky 13"
––Jednoducho použiteľná mobilná tlač
––Jednoduchý prenos v rámci
fotografovania podujatí
SureColor SC-P800

––Rozsiahle možnosti médií
s voliteľným podávaním
rolí do šírky 17"
––Farebný dotykový panel na
jednoduché používanie
––Živé farby a hlboké odtiene čiernej
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Vytvárajte obrázky do veľkosti 44"
––Súprava atramentov
UltraChrome HD na dosiahnutie
optimálnych výsledkov
––Možnosť priamej tlače na materiál
s hrúbkou až 1,5 mm
SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Kreatívne umenie v strednom
formáte, optimalizované na
maximálnu produktivitu
––Ohromujúce farebné výtlačky
s výnimočným rozsahom farieb
a pôsobivé čiernobiele výtlačky
so štyrmi čiernymi atramentmi

pre dobrodruha

––Bezkonkurenčný výkon vďaka
modernej technológii spojenej
s jednoduchým používaním

Umelecké výtlačky
vo výstavnej kvalite
Veľkoformátová tlačiareň, ktorá dokáže ponúknuť vynikajúcu kvalitu
na širokej škále médií, môže byť tým zásadným rozdielom medzi
jednoduchými výtlačkami a očarujúcim umením.
Kvalita bez kompromisov
Kvalita môže byť tou najdôležitejšou vecou, ale
nemala by prekážať rýchlosti. Či už máte malú galériu
alebo veľké múzeum, veľkoformátové tlačiarne
Epson ponúkajú to najlepšie z oboch svetov,
aby splnili všetky vaše požiadavky na tlač.
Tlačiarne modelu SureColor SC-P6000 a vyššie
sa pýšia najnovšími technológiami merania farieb,
kontroly a korekcie, takže si môžete byť istí
pôsobivými, živými farbami pri každom výtlačku.

Bezkonkurenčná presnosť
Keď vystavíte umelecké dielo, každý si ho môže
dôkladne preskúmať. Rad SureColor P-Series
môže byť tým dôležitým rozdielom medzi skúmaním
a obdivovaním.
Vďaka výnimočne presnému umiestneniu tlačových
bodov a malej veľkosti kvapiek prostredníctvom
pokročilej technológie tlačovej hlavy náš rad tlačiarní
vytvorí vašu víziu s dokonalými detailmi – a vďaka
atramentu s odolnou ochrannou vrstvou vydržia
výtlačky dlhšie.

Umenie, ktoré ide ďalej
Skutočné umenie sa nedá obmedziť médiom.
Preto tento rad podporuje tlač na široký rad médií.
Sústreďte sa na svoje umenie vďaka jednoduchému
nastaveniu, prevádzke s výtlačkami až do 64” a
rýchlemu podávaniu médií – či už ide o matné médiá,
umelecký papier, fotografický papier, plátno a iné.

pre kritika

SureColor SC-P800

––Kreatívne umenie v malom formáte
i tlač transparentov
––Čierne odtiene s vysokou hustotou
na dosiahnutie pôsobivej škály sivej
––Podpora širokej škály
umeleckých médií
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Kreatívne umenie vo veľkom formáte
––Pôsobivé výsledky sprevádzané
širokým rozsahom farieb
––Okúzľujúca kvalita obrazu
zopakovaná vždy znova a znova
SureColor SC-P10000 / SC-P20000

––Kreatívne umenie v strednom
formáte s vysokou produktivitou
––Ohromujúce výsledky s výnimočným
rozsahom farieb a pôsobivé
čiernobiele výtlačky so štyrmi
čiernymi atramentmi
––Bezkonkurenčný výkon vďaka
modernej technológii spojenej
s jednoduchým používaním

Pôsobivá produkcia tlače
Ak chcete z veľkoformátovej tlačiarne vyťažiť čo najviac
v náročnom tlačovom prostredí, potrebujete konzistentné
výtlačky, ktoré vytvoríte rýchlo a ľahko.

pre náročných

SureColor SC-P10000

Viac z každého výtlačku

––Vysoká produktivita
s neprekonateľnou
kvalitou obrazu

Hlavné technológie radu SureColor P-Series
prinášajú prevádzkovo účinný priebeh každej
tlače a vytvárajú výnimočné výtlačky aj pri tých
najrýchlejších nastaveniach tlače.

––10-farebná súprava
atramentov UltraChrome
Pro na dosiahnutie živých
a stabilných farieb
––Široké možnosti použitia
materiálov do šírky do
44" pri akýchkoľvek
úlohách na požiadanie
SureColor SC-P20000

––Vynikajúci výkon
s najnovšími digitálnymi
technológiami
––Naša najrýchlejšia tlačiareň
na všetky náročné použitia
––Široké možnosti použitia
podkladov do šírky do
64" pri akýchkoľvek úlohách
na požiadanie

Program kalibrácie farieb a zabudovaný farebný
senzor znamenajú, že správa a korekcia farieb sú
rýchle a jednoduché, vďaka čomu môžete zaviesť
nové tlačiarne popri existujúcich zariadeniach.
Veľmi presné podávanie médií a samočistiaca
technológia umožňujú plynulú prevádzku, ktorú
nekazia zbytočné prerušenia.

Tlačová hlava PrecisionCore Micro TFP
Naše najlepšie tlačiarne sú vybavené technológiou
tlačovej hlavy Epson PrecisionCore.
Tlačová hlava PrecisionCore Micro TFP má
na každú farbu 800 dýz a vytvára dokonale
presné farby a atramentové body prakticky
bez nežiaducich satelitných bodov.
Naše tlačiarne prešli náročným testovaním a vďaka
vedeckému výskumu poskytujú vysokú trvácnosť
atramentu a jeho odolnosť voči vode.

Cielená snaha o zníženie odpadu
V prostrediach s veľkým objemom výroby má
aj postupne pribúdajúci odpad výrazný vplyv
na náklady a čas. Séria SureColor P-Series bola
navrhnutá s ohľadom na účinnosť a zníženie
odpadu z tlače.
S voliteľným lokálnym pevným diskom
HDD možno na tlačiarňach SureColor SC-P10000
a SureColor SC-P20000 vykonávať testy tlače,
kontrolovať kvalitu a potvrdiť celú tlačovú úlohu
priamo na tlačiarni. Predídete tak odpadu z veľkej
tlačovej úlohy, ktorá nezodpovedá očakávaniam.

Nátlačky a dizajn novej úrovne
Profesionálne nátlačky a výtlačky zodpovedajú neuveriteľne
vysokému štandardu. Očakávať môžete presnú reprodukciu farieb
a rýchle spracovanie pôsobivých veľkoformátových výtlačkov.

Rýchla, presná tlač
Dosiahnutie dokonalej tlače by nemalo obmedziť vašu produktivitu. Rad zariadení sa
pýši inovatívnym presným mechanizmom podávania papiera, ktorý prináša vynikajúcu
kvalitu, rýchlosť a jednoduché používanie, aby bola každá tlač plynulým procesom.
S tlačovou hlavou PrecisionCore a mechanizmom presného podávania papiera
si môžete byť istí, že každý nátlačok a výtlačok sa dodáva s presnosťou,
ktorá nemá vplyv na produktivitu.

Intuitívne ovládanie
Údržba, zvlášť ak nie je plánovaná, môže výrazne ovplyvniť proces tlače
a vytvárania nátlačkov. Preto naše veľkoformátové tlačiarne obsahujú množstvo
inteligentných funkcií, ktoré zvýšia dobu použiteľnosti zariadenia vo vašej firme.

Výnimočná presnosť farieb
Presná reprodukcia farieb, atrament s vysokou hustotou a presné
umiestnenie tlačových bodov sú dôležité pri tlači obrázkov, ktorým
intenzívne farby vdýchnu obrazu život.
Modely SureColor SC-P5000 (model s fialovým atramentom), SureColor
SC-P7000 a SureColor SC-P9000 dosahujú neuveriteľné pokrytie
farieb Pantone® až 99 %, čo zvyšuje presnosť nátlačkov vrátane
vernej reprodukcie firemných farieb. Model SureColor SC-P5000
prináša vynikajúce výtlačky pri dôležitých farebných tlačových
úlohách prostredníctvom fialového atramentu, ktorý zaisťuje
dokonalú tlačovú zhodu. Rad SureColor prináša bezchybné farby,
ktoré ťažko nájdu konkurenciu.

pre perfekcionistov

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Dosiahnite takmer dokonalú
farebnú zhodu s 99 %
farebným pokrytím Pantone®
– najlepšia voľba pri rýchlom
skúšobnom pracovnom
postupe (model s fialovým
atramentom)

––Najvhodnejšia voľba pre všetky
typy štandardných nátlačkov

––Priemyslový štandard s 99 %
farebným pokrytím Pantone®

––Opakovateľné, stále a presné
výsledky

––Podpora všetkých
väčších workflow

––Atrament UltraChrome
HD ponúka stabilné výtlačky
a minimalizáciu prestojov

––Voliteľný Spectroproofer
na predvídateľné výsledky
s integrovaným meraním farieb

––Ohromujúco presné výtlačky
v neblednúcej kvalite
––Voliteľný Spectroproofer na
predvídateľné výsledky s
integrovaným meraním farieb

Hlavné technológie
Chceme dosiahnuť vynikajúce výsledky, a preto sa v spoločnosti Epson neustále
snažíme zlepšovať hlavné technológie našich tlačiarní. Rad SureColor P-Series
nie je výnimkou – využíva mnohé z našich inovácií, ktoré majú v rámci trhu
vedúcu pozíciu, na vytváranie presných výsledkov, živých farieb a konzistentnej kvality.
Presné výsledky
Tlačové hlavy radu zariadení Epson SureColor P-Series využívajú na každú
farbu 800 dýz, aby vytvorili dokonale presné tvary tlačových bodov a prakticky
eliminovali. Srdcom tohto radu je technológia, ktorá zlepšuje rýchlosť tlače,
čím zvyšuje produktivitu a dosahuje vždy dokonalé výsledky.
Atramenty Epson UltraChrome® rozširuje farebný rozsah radu SureColor
P-Series – dosahuje až pôsobivých 99 % pokrytia farieb PANTONE®,
čo sú najpresnejšie farby na trhu1.

Mimoriadne široký rozsah farieb
a najvyššia sýtosť čiernej na trhu.

Živé farby
Vysoká kvalita atramentu používaného vo všetkých
profesionálnych tlačiarňach SureColor vyrovnáva rozdielne
úrovne lesku farieb a redukuje bronzové odlesky, čím výrazne
redukuje zrnitosť, ktorá sa môže objaviť na odtieňoch pleti.
Program farebnej kalibrácie od spoločnosti Epson automaticky
vykoná korekciu farieb, keď si čas alebo iné faktory vyžiadajú
farebné zmeny. Voliteľný fotospektrometer znamená rýchlejšie
a presnejšie meranie farieb, ako aj skrátený čas tlače a menej
odpadu papiera. A napokon pridanie sondy Spectroproofer
zautomatizuje integrovanú kontrolu farieb nátlačkov, vďaka
čomu už nebude potrebná profesionálna obsluha.

Voliteľná sondy Spectroproofer tvorená fotospektrometrom X-Rite

Konzistentná kvalita
Fotografie a umelecké diela si na prvotriednom lesklom
fotografickom papieri udržia svoju vysokú kvalitu zhruba
60 rokov2. Toto predĺženie životnosti je spôsobené zvýšeným
priemerom zrniek pigmentu v žltom atramente, čo je farba
najviac poškodzovaná žiarením UV.
V rámci zlepšenia účinnosti atramentu v rade tlačiarní SureColor
P-Series naša technológia Look-Up Table (LUT) bezproblémovo
integruje verné primárne atramenty, vďaka čomu dosahuje
plynulý prechod medzi farbami. Výtlačky tak vyzerajú rovnako
v každom svetle.

Rad SureColor P-Series
SureColor SC-P600

SureColor SC-P800

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000

Maximálna veľkosť
výtlačku

13 palcov široký

17 palcov široký

17 palcov široký

24 palcov široký

Technológia
atramentu

UltraChrome® HD

UltraChrome® HD

Epson Ultrachrome® HDX

UltraChrome® HD

Technológia tlače

Tlačová hlava Epson Micro Piezo®

Tlačová hlava Epson Micro Piezo®

Epson PrecisionCore®
Tlačová hlava TFP

Tlačová hlava PrecisionCore® TFP

Farby

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

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

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

Rozloženie dýz

180 dýz na čiernu,
180 dýz na každú farbu

180 dýz na čiernu,
180 dýz na každú farbu

Azúrová, fotografická čierna, matná
čierna, intenzívna purpurová, žltá,
oranžová, zelená, svetloazúrová,
intenzívna svetlopurpurová, svetlá
čierna, svetlosivá alebo fialová
360 dýz – čierna,
360 dýz na každú farbu

Minimálna
veľkosť kvapky

2 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

3,5 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

3,5 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

3,5 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

Maximálne
rozlíšenie tlače

5 760 × 1 440 dpi

2 880 × 1 440 dpi

2 880 × 1 440 dpi

2 880 × 1 440 dpi

Manipulácia
s médiami

automatický podávač hárkov, tlač
bez okrajov, tlač na disky CD/DVD,
dráha pre umelecký papier, papier
v role, podpora hrubých médií

automatický podávač hárkov, tlač
bez okrajov, dráha pre umelecký
papier, manuálna obojstranná tlač,
papier v role (voliteľné),
podpora hrubých médií

vysokokapacitná kazeta na jednotlivé
listy, podávač role, dráha pre
umelecký papier, podpora
hrubých médií

dráha pre umelecký papier,
jednotlivé listy, papier
v role (voliteľné), podpora
hrubých médií

Okraje tlače na
listové médiá

0 mm (hore), 0 mm (vpravo),
0 mm (dole), 0 mm (vľavo)

0 mm (hore), 0 mm (vpravo),
0 mm (dole), 0 mm (vľavo)

režim 1: 3 mm (hore),
3 mm (vpravo), 14 mm (dole),
3 mm (vľavo)

Kompatibilné
hrúbky papiera

0,08 mm – 1,3 mm

0,29 mm – 1,5 mm

8/10/11/14/16/17 palcov, A4/A3/
A3+/A2, 300 mm: kotúč papiera
10/14/16/17 palcov, A4/A3/A3+,
300 mm: jednotlivé listy
0,08 mm – 0,50 mm: kotúč papiera,
0,08 mm – 1,50 mm: jednotlivé listy

Formáty papiera

A3+, A3, A4, A5, letter, letter legal,
pohľadnica, 9 × 13 cm,
10 × 15 cm, 13 × 18 cm,
13 × 20 cm, 20 × 25 cm,
100 × 148 mm, definované
používateľom

A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter,
17 palcov (43,2 cm), definované
používateľom

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2,
B3, B4, 17 palcov (43,2 cm),
24 palcov (61 cm),
definované používateľom

Manipulácia
s papierom

automatický podávač hárkov, tlač
bez okrajov, tlač na disky CD/DVD,
dráha pre umelecký papier, papier
v role, podpora hrubých médií

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6,
B3, B4, B5, B6, C4 (obálka),
C5 (obálka), C6 (obálka),
letter, letter legal, 10 × 15 cm,
13 × 18 cm, 13 × 20 cm,
20 × 25 cm, 100 × 148 mm,
17 palcov (43,2 cm),
definované používateľom
automatický podávač hárkov, tlač
bez okrajov, dráha pre umelecký
papier, manuálna obojstranná tlač,
papier v role (voliteľné), podpora
hrubých médií

Rozhrania

USB, Ethernet, Wi-Fi

USB, Ethernet, Wi-Fi

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Ovládací panel

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

2,7-palcový farebný displej LCD

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

Rozmery
(š × h × v) (mm)

Skladovanie: 616 × 369 × 228
Tlač: 616 × 814 × 424

Skladovanie: 684 × 376 × 250
Tlač: 684 × 963 × 550

Zložené: 863 × 766 × 405

1 356 x 667 x 1 218

Hmotnosť

pribl. 15,0 kg (len hlavná jednotka)

pribl. 19,5 kg (len hlavná jednotka)

Približne 52 kg

pribl. 101 kg (len hlavná jednotka)

Spotreba energie

0,3 W (vypnuté)

< 0,5 W (vypnuté)

< 0,5 W (vypnuté)

< 0,5 W (vypnuté)

Tlač

20 W

21 W

Približne 52 W

65 W

Úsporný režim

1,4 W

1,8 W

Približne 5,0 W

2W

Napájacie napätie

220 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz

220 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz

100 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz

100 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz

Používanie

Dotykový panel
3 vstupy papiera

Dotykový panel
3 vstupy papiera
Voliteľná rola s papierom

Používateľské rozhranie s popisom;
4 vstupy papiera vrát. zásobníka na
papier

Používateľské rozhranie
s popisom

Stálosť, riadenie
farebnosti
Technológia

Colour Base

Colour Base

Program kalibrácie farieb

Program kalibrácie farieb

Wi-Fi
Mobilná tlač

Wi-Fi
Mobilná tlač

Kryt a plomby obmedzujúce výskyt
prachu; Spectroproofer

pevný disk
SpectroProofer

360 dýz na čiernu,
360 dýz na každú farbu

0,08 mm – 1,5 mm

vysokokapacitná kazeta na jednotlivé papier v role, jednotlivé listy,
listy, podávač role, dráha pre
podpora hrubých médií
umelecký papier, podpora
hrubých médií

SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000/SC-P20000

44 palcov široký

24 palcov široký

44 palcov široký

44 palcov široký/64 palcov široký

UltraChrome® HD

UltraChrome® HDX

UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® Pro

Tlačová hlava PrecisionCore® TFP

Tlačová hlava
PrecisionCore® TFP

Tlačová hlava
PrecisionCore® TFP

Epson PrecisionCore® Micro
Tlačová hlava TFP

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 alebo Violet
360 dýz na čiernu,
360 dýz na každú farbu

Cyan, Photo Black, Matte Black,
Vivid Magenta, Yellow, Orange,
Green, Light Cyan, Vivid Light
Magenta, Light Black, Light
Light Black alebo Violet
360 dýz na čiernu,
360 dýz na každú farbu

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

3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti 3,5 pl, s technológiou premenlivej
kvapiek
veľkosti kvapiek

3,5 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

3,5 pl, s technológiou premenlivej
veľkosti kvapiek

2 880 × 1 440 dpi

2 880 × 1 440 dpi

2 880 × 1 440 dpi

2 400 × 1 200 dpi

dráha pre umelecký papier, papier
v role, jednotlivé listy, podpora
hrubých médií

dráha pre umelecký papier, papier
v role, jednotlivé listy, podpora
hrubých médií

dráha pre umelecký papier, papier
v role, jednotlivé listy, podpora
hrubých médií

dráha pre umelecký papier, papier
v role, jednotlivé listy, podpora
hrubých médií

režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14
mm (dole), 3 mm (vľavo)

režim 1: 3 mm (hore),
3 mm (vpravo), 14 mm (dole),
3 mm (vľavo)

režim 1: 3 mm (hore),
3 mm (vpravo), 14 mm (dole),
3 mm (vľavo)

režim 1: 3 mm (hore),
3 mm (vpravo), 14 mm (dole),
3 mm (vľavo)

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 palcov (43,2 cm), 24 palcov (61 cm),
44 palcov (111,8 cm),
definované používateľom

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, 17 palcov (43,2 cm),
24 palcov (61 cm),
definované používateľom

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

papier v role, jednotlivé listy, podpora
hrubých médií

papier v role, jednotlivé listy,
podpora hrubých médií

papier v role, jednotlivé listy,
podpora hrubých médií

254 mm (10 palcov), 300 mm (11,8 palcov),
329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 palcov),
432 mm (17 palcov/USC), 508 mm (20
palcov), 515 mm (20,3 palcov/B2), 594 mm
(A1), 610 mm (24 palcov/A1+), 728 mm
(29 palcov/B1), 841 mm (A0), 914 mm
(36 palcov/A0+), 1 030 mm (B0),
1 118 mm (44 palcov/B0+)
dráha pre umelecký papier, papier v role
(voliteľné), podpora hrubých médií

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

farebný 2,7-palcový
dotykový displej LCD

1 864 x 667 x 1 218

1 356 x 667 x 1 218

1 864 x 667 x 1 218

pribl. 135 kg (len hlavná jednotka)

pribl. 101 kg (len hlavná jednotka)

pribl. 135 kg (len hlavná jednotka)

SC-P10000
Skladovanie: 1 879 × 760 × 1 145
Tlač: 1 879 × 976 × 1 145
SC-P20000
Skladovanie: 2 415 × 760 × 1 145
Tlač: 2 415 × 976 × 1 145
pribl. 171 kg (len hlavná jednotka)

< 0,5 W (vypnuté)

< 0,5 W (vypnuté)

< 0,5 W (vypnuté)

0,5 W (vypnuté)

65 W

65 W

65 W

95 W

2W

2W

2W

2,8 W

100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz

100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz

100 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz

100 – 240 V striedavý prúd,
50 – 60 Hz, 5A

Používateľské rozhranie s popisom

Používateľské rozhranie s popisom

Používateľské rozhranie s popisom

Používateľské rozhranie s popisom

Program kalibrácie farieb

Program kalibrácie farieb

Program kalibrácie farieb

Program kalibrácie farieb

pevný disk
SpectroProofer

pevný disk
SpectroProofer

pevný disk
SpectroProofer

pevný disk, jednotka PS-Unit, stabilizácia
podávania papiera
adaptér na role, Media Windows

360 dýz na čiernu,
360 dýz na každú farbu

800 dýz na čiernu,
800 dýz na každú farbu

Tlačiareň SC-P7000V/SC-P9000V dosahuje 99 % reprodukcie palety PANTONE®, vďaka čomu je najpresnejšou v porovnaní s inými veľkoformátovými
atramentovými tlačiarňami a nátlačkovými prístrojmi s 10 a menej farbami na trhu (jún 2015).
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(SC-P6000/SC-P8000) – Značka PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. 93 % pokrytie palety PANTONE FORMULA GUIDE so súvislým pokrytím na
polomatnom bielom papieri pre korektúry od spoločnosti Epson vytlačenej pomocou ovládača tlačiarne Epson pri rozlíšení 2 880 × 1 440 dpi. Pri tlači s profilom
RIP tretích strán sa môže pokrytie palety PANTONE meniť.
(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. 99 %/98 % pokrytie palety PANTONE FORMULA GUIDE so súvislým pokrytím na
polomatnom bielom papieri pre korektúry od spoločnosti Epson vytlačenej pomocou ovládača tlačiarne Epson pri rozlíšení 2 880 × 1 440 dpi. Pri tlači s profilom
RIP tretích strán sa môže pokrytie palety PANTONE® meniť.
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Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
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 sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

