SureColor SC-P700 en SC-P900

Strak design,
strakke afdrukken

Indrukwekkende afbeeldingen
verdienen een nieuwe dimensie
Maak kennis met de SureColor SC-P700 en SC-P900
kleurenprinters van Epson. Twee geavanceerde printoplossingen
die hoogwaardige uitvoer en het diepste zwart combineren met
een schitterend productdesign.
Naast de extreem hoge D-Max (diepzwart)-printwaarden, bieden de printers ook
scherpere details en vloeiendere overgangen dan eerdere SureColor-modellen1. Beide
printers herdefiniëren de verhouding footprint/afdrukformaat, want het zijn de eerste
krachtige A2+- en A3+-printers met deze compacte afmetingen en een lager gewicht2.
Met een nieuw ontworpen en optionele geautomatiseerde papierrol voor de SC-P900
biedt Epson veelzijdig en professioneel printen in een schitterend minimalistisch design.

Verbeterde zwart- en blauwtinten
voor meer diepte en details
Onze intense matzwarte, fotozwarte en violette kleurtonen
zorgen voor realistische en haarscherpe definitie in uw meest
indrukwekkende zwartwit- of kleurafbeeldingen.
Als u glanzend papier gebruikt, profiteert u van het rijkere, diepere zwart met hoog
contrast zonder dat u een speciaal inktpatroon hoeft aan te schaffen. Dit is te danken aan
de overcoatingtechnologie voor het verbeteren van zwarttinten (waarbij inkt uit lichtgrijze
inktpatronen wordt gebruikt als overcoating) en de functies Carbon Black en Gloss Optimiser.
En door het blauwe kleurenspectrum uit te breiden, zorgen deze SureColor-printers voor
lichtheid en fotorealistische kwaliteit in zelfs de helderste blauwtinten.

Carbon black
Onze Black Enhance Overcoat bedekt het afgedrukte oppervlak met lichtgrijze
inkt op donkere gebieden. Dit verdiept de zwarttinten op glanzende media
en zorgt voor extra contrast en kleurtinten, terwijl bronzing wordt verminderd.
Bovendien gebruikt de nieuwe Carbon Black modus slechts 1,5 pl inktdruppels,
zodat u nog diepere zwarttinten kunt creëren.
Helderblauw
Met een nieuwe violette inkt heeft Epson het kleurenspectrum uitgebreid voor alle
cruciale blauwtinten. Van een lucht met schitterend kleurverloop tot de vouwen in
een donkerblauw kledingstuk: wat voor afbeelding u ook maakt, het resultaat op
de afdruk is hetzelfde als wat u op het scherm ziet3.

Een printer die niet opvalt,
voor afdrukken die dat wel doen
U hebt hard gewerkt en het perfecte moment vastgelegd.
Nu kunt u heel eenvoudig uw gewenste afdruk en
afwerking realiseren. Van een geavanceerd touchscreen
waarmee u eenvoudig instellingen kunt wijzigen tot een
gebruiksvriendelijk papierinvoersysteem: met zowel de
SC-P700 als de SC-P900 kunt u zonder moeite printen
wat u wilt.
Zelf uw formaat bepalen

Verwisselen van zwarte inkt is niet meer nodig

U kunt niet alleen afdrukken op A2+ of A3+, met deze
printers kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. De
SC-P700 is voorzien van een geïntegreerde 13-inch
spindle-less papierrol met een automatische papierinvoer,
zodat u nergens aan vast zit en uw panorama's volledig
naar wens kunt afdrukken. De SC-P900 heeft een optionele
papierrol die geschikt is voor media tot 17 inch breed.

De nieuwe printkop zorgt niet alleen voor het diepste zwart,
maar dankzij het extra printkanaal (10 kanalen voor 10
inkten) is het niet meer nodig om matzwarte en fotozwarte
inkt (MK en PK) te verwisselen.

Eenvoudige papierinvoer

Betere interactie, meer informatie
Instellingen selecteren is heel eenvoudig dankzij het nieuwe
lcd-touchscreen van 4,3 inch. U kunt het scherm zo instellen
dat alleen de relevante informatie wordt weergegeven. Voor
wie liever een professionele uitstraling heeft: met de optie
Print Information Sheets kunt u uw vorige zes afdrukken
analyseren voor het perfecte afdrukresultaat. U kunt het
touchscreen zelfs gebruiken als u handschoenen draagt.

Kies het papier dat bij uw kunstwerk past. Voor deze
apparaten biedt de nieuwe automatische papierinvoer van
Epson de hoogste mate van betrouwbaarheid en comfort
met de gebruiksvriendelijke Fine Art-papierinvoer. De media
wordt centraal ingevoerd en ondersteund aan beide kanten
voor een nauwkeurig en recht afdrukpad.
Veelzijdige softwareoplossingen
Profiteer van gebruiksgemak met de toonaangevende
software en integraties van Epson, waaronder Epson Media
Setup voor snel en betrouwbaar mediabeheer en Epson
Connect voor afdrukken via Google Cloud en Wi-Fi Direct.

Compact formaat,
slank design
De SC-P700 en SC-P900 combineren
buitengewone functionaliteit met een
onopvallende vormgeving. Ze misstaan niet
in een thuisomgeving, maar ook niet in een
professionele fotostudio of (thuis)kantoor.
In stand-bymodus passen de apparaten
naadloos in uw studio of werkomgeving
en ze lijken meer op een apparaat voor de
weergave van hoogwaardige audio dan voor
afdrukken van hoge kwaliteit.
Vorm en functie
Het innovatieve design van deze printers is niet alleen uiterlijk
vertoon. In de stand-bymodus is de hele behuizing afgesloten,
zodat vuil en stof niet binnen kunnen komen. Dit zorgt voor een
hogere betrouwbaarheid, efficiëntie en een langere levensduur
van het product. Tijdens het printen wordt het pad verlicht met
led-lampjes, zodat u het oppervlak van uw media direct kunt
zien terwijl het wordt geprint.
Elegant en compact
Beide nieuwe modellen nemen zo weinig mogelijk ruimte in,
zodat u meer plek overhoudt om te werken. De SC-P900 is
dan wel een A2+-printer, maar is net zo groot als een doorsnee
A3+-apparaat. En met slechts 15 kg weegt deze printer half
zoveel als concurrerende producten4. De SC-P700 is een A3+printer die net zoveel plek inneemt als een A4-printer en weegt
slechts 13 kg.

Boordevol functies voor
professionele prestaties
Van het eenvoudig instellen van mediaprofielen tot
hoogwaardig afdrukken vanaf een smart apparaat: met
de nieuwe SureColor SC-P700 en SC-P900 haalt u het
beste uit uw afbeeldingen naar boven. Heeft de camera het
vastgelegd? Dan drukt Epson het af.

Nieuw 4,3" lcdtouchscreen met
instelbare interface

Nieuw, modern
design

Nieuwe violette inkt
voor de helderste
blauwtinten

Verbeterde afdichting
tegen stof en vuil

Overcoatingtechnologie voor het
verbeteren van zwarttinten, met
behulp van grijze en lichtgrijze
inkten en Carbon Black-modus
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Ondersteunde besturingssystemen

SureColor SC-P900
17 inch breed
Variable-Sized Droplet Technology
Zwart/grijs: 180 spuitkoppen voor elke 4 zwarte
inkten
Kleur: 180 spuitkoppen voor elke 6 kleureninkten
In beide richtingen printen, in één richting printen
5760 x 1440 dpi
1.5pl
UltraChrome Pro10-inkt
Cyaan, levendig magenta, fotozwart, matzwart, grijs,
lichtgrijs, geel, levendig lichtmagenta, lichtcyaan, violet
50ml
4,3 inch kleurentouchscreen met lcd- en
elektrostatische technologie
Losse vellen: 89 mm (3,5”) - 431,8 mm (17”)
Papierrol (optionele papierrol)
Breedte: 210 mm (A4) - 431,8 mm (17”)
Max. roldiameter: 132 mm
ASF: PlainPaper: 0,08-0,11 mm
Genuine Media: 0,08-0,50 mm
Pad voor dik papier voorzijde: 0,3 - 0,7 mm
Recht pad voorzijde: 0,7 - 1,5 mm
Rolpad: 0,12-0,70 mm
Gesloten: 615 × 368 × 199 mm
Open: 615 × 905 × 520 mm
Hoofdeenheid: Ong. 14,8 kg (zonder inktpatroon)
Optionele papierrol: 3,1 kg
Afdrukken: circa 24 W
Slaapstand: circa 1,1 W
Printen in kleur: Ong. 41 dB(A)
volgens ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 of hoger

1 Vergeleken met eerdere modellen: SC-P600 en SC-P800
2 In november 2019, zowel in vergelijking met de eigen producten van Epson als producten van concurrenten
3 Afhankelijk van de belichting in de omgeving
4 Correct in november 2019
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Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SureColor SC-P700
13 inch breed
Variable-Sized Droplet Technology
Zwart/grijs: 180 spuitkoppen voor elke 4 zwarte
inkten
Kleur: 180 spuitkoppen voor elke 6 kleureninkten
In beide richtingen printen, in één richting printen
5760 x 1440 dpi
1.5pl
UltraChrome Pro10-inkt
Cyaan, levendig magenta, fotozwart, matzwart, grijs,
lichtgrijs, geel, levendig lichtmagenta, lichtcyaan, violet
25ml
4,3 inch kleurentouchscreen met lcd- en
elektrostatische technologie
Losse vellen: 89 mm (3,5”) - 330,2 mm (13”)
Papierrol (ingebouwde papierrol)
Breedte: 210 mm (A4) - 330,2 mm (13”)
Max. roldiameter: 84 mm
ASF: PlainPaper: 0,08-0,11 mm
Genuine Media: 0,08-0,50 mm
Pad voor dik papier voorzijde: 0,3 - 0,7 mm
Recht pad voorzijde: 0,7-1,5 mm
Rolpad: 0,12-0,70 mm
Gesloten: 515 × 368 × 185 mm
Open: 515 × 769 × 420 mm
Hoofdeenheid: Ong. 12,6 kg (zonder inktpatroon)
Afdrukken: circa 22 W
Slaapstand: circa 1,1 W
Printen in kleur: Ong. 39 dB(A)
volgens ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 of hoger

