SureColor P-Series-reeks

Superieure technologie
Sensationele kwaliteit

Innovatie en kwaliteit,
voor prachtige resultaten
In de fotografie, beeldende kunst en de professionele drukkerij- en
proefdruksector bestaat een grote behoefte aan afdrukken in groot formaat en
wordt een productiviteit verwacht die niet ten koste gaat van de afdrukkwaliteit.
Wij zijn van mening dat de oplossing een gebruiksvriendelijke
grootformaatprinter vormt die zowel geschikt is voor niet-specialisten
als getrainde professionals. Ons SureColor-P-Series-assortiment bevat
een groot aantal grootformaatprinters. Elke printer is ontworpen voor het
afdrukken van hoge volumes en het leveren van hoogwaardige kwaliteit
in combinatie met korte doorlooptijden in een groot aantal toepassingen.

U kunt nu veel meer bereiken
– Maximale efficiëntie tijdens alle fasen van de afdrukproductie
– Minimaal onderhoud gekoppeld aan gebruiksgemak
dankzij een intuïtief ontwerp
– Compromisloze prestaties met de juiste verhouding
tussen productiviteit en kwaliteit
– Hoogwaardige precisie voor kleurkritische afdruktaken
Dit wordt bereikt via een aantal functies en innovaties,
waaronder lichtgrijze inkt voor absolute precisie, zeer
nauwkeurige kleurenreproducties en een geavanceerde zwartwitmodus (ABW of Advanced Black and White), die mogelijk
worden gemaakt dankzij een breder kleurenspectrum en een
natuurgetrouwe reproductie die snel en doelmatig is.

Perfecte prestaties voor fotografie
In de fotografie telt elk detail en daarom is het kiezen van de juiste
printer van cruciaal belang. Of u nu een semi-professionele fotograaf
bent of een professional, u hebt de printer met de hoogste kwaliteit
nodig voor levendige resultaten zonder concessies bij elke afdruk.

Semi-professionele fotografie

Professionele fotografie

Misschien is fotografie slechts een hobby of
part-time baan, maar we weten dat kwalitatief
hoogwaardig resultaat voor u net zo belangrijk is als
voor een full-time professional. U vereist meer van
uw desktopprinter, maar tegelijkertijd wilt u geld en
ruimte besparen.

Fulltime fotografen verlangen een breed
kleurenbereik en de flexibiliteit om in een groot
aantal formaten af te drukken, zodat ze kunnen
voldoen aan de diverse vereisten van hun sector.
Als een professional verdient u uw brood met de
uitmuntendheid van uw werk en dus is kwaliteit
van fundamenteel belang.

Met onze SureColor P-Series-reeks wordt elk
detail van elke afbeelding vastgelegd met een
uitzonderlijk nauwkeurige plaatsing van zeer kleine
inktdruppels, met behulp van onze geavanceerde
printkoptechnologie. U kunt profiteren van vloeiende
gradaties en nauwkeurige reproductie van texturen.
U kunt ook grote afdrukken produceren in kleinere
studio’s, dankzij het ruimtebesparende ontwerp
van de SureColor SC-P600 en SureColor SC-P800.

Met onze reeks kunt u eenvoudig afdrukken in
professionele kwaliteit leveren. Met de SureColor
SC-P800 kunt u bijvoorbeeld oogstrelende en
pakkende kleuren afdrukken dankzij de hoge
dichtheid van de zwarttinten en een uitzonderlijk
breed kleurenspectrum. Met deze reeks kunt
u bovendien op een scala aan media afdrukken,
variërend van glanzend en mat papier, fotopapier
en canvas tot dikke media.

SureColor SC-P600

––Groot aantal media tot een breedte
van 13"
––Gebruiksvriendelijke functie voor
mobiel afdrukken
––Eenvoudig mee te nemen voor
evenementenfotografie
SureColor SC-P800

––Afdrukken op diverse media met
een optionele roll unit tot een
breedte van 17"
––Kleurenaanraakscherm voor
eenvoudige bediening
––Levendige kleuren met diepe
zwarttinten
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Produceer beelden tot maximaal 44"
––UltraChrome HD-inktset voor
optimale resultaten
––Mogelijkheid om direct af te drukken
op posterboard met een dikte van
1,5 mm
SureColor SC-P7000 / SC-P9000

voor avonturiers

––Creatieve mogelijkheden voor
beeldende kunst in middelgroot
formaat, geoptimaliseerd voor
maximale productiviteit
––Indrukwekkende kleurenafdrukken
met een zeer breed kleurenspectrum
en indrukwekkende zwart-witprints
met vier zwarte inkten
––Ongeëvenaarde prestaties:
geavanceerde technologieën
gekoppeld aan een
gebruiksvriendelijke interface

Beeldende kunst
voor elke tentoonstelling
Een grootformaatprinter die superieure kwaliteit produceert
op een groot aantal media, kan het verschil uitmaken tussen
gewone afdrukken en oogstrelende kunst.
Kwaliteit zonder concessies
Kwaliteit mag dan nummer één zijn, maar dit mag
niet ten koste gaan van snelheid. Of u nu een kleine
expositieruimte of een groot museum beheert, met
de grootformaatprinters van Epson kunt u afdrukken
in hoge kwaliteit, maar tegelijkertijd met hoge
snelheid bereiken.
Het SureColor SC-P6000-model en hogere
modellen beschikken over de allernieuwste functies
voor kleurmeting, -controle en -correctie. U krijgt
dus bij elke afdruk pakkende, levendige kleuren.

Ongeëvenaarde precisie
Tijdens tentoonstellingen kan iedereen de kwaliteit
van de kunst zelf beoordelen. Dankzij de SureColor
P-reeks slaat die beoordeling heel waarschijnlijk om
in bewondering.
Dankzij de uitermate hoge dichtheid waarmee
druppels worden geplaatst en de kleine
druppelgrootte van onze geavanceerde
printkoptechnologie, kan onze reeks uw visie
in perfect detail reproduceren. Het gebruik van
inkt met een harslaag betekent dat de afdrukken
langer meegaan.

Kunst die verder gaat
Echte kunst wordt niet begrensd door het medium.
Daarom ondersteunt deze serie afdrukken op een
groot aantal media.
U kunt zich volledig richten op uw handwerk dankzij
eenvoudige installatie en bediening, met afdrukken
tot een formaat van 64 inch en snelle media-invoer,
of het nu gaat om matte media, fine art-papier,
fotopapier, canvas of andere soorten media.

voor de
recensent

SureColor SC-P800

––Beeldende kunst in klein formaat
én banners afdrukken
––Zwarttinten met hoge dichtheid voor
de productie van indrukwekkende
grijstinten
––Ondersteuning voor een breed
scala aan fine art-media
SureColor SC-P6000 / SC-P8000

––Creatieve mogelijkheden voor
beeldende kunst in groot formaat
––Indrukwekkende resultaten
en een breed kleurenspectrum
––Telkens opnieuw een schitterende
afbeeldingskwaliteit
SureColor SC-P10000 / SC-P20000

––Creatieve mogelijkheden
voor beeldende kunst met
hoge productiviteit
––Indrukwekkend resultaat met een
uitstekend kleurenspectrum en
zwart-wit met vier zwarte inkten
––Ongeëvenaarde prestaties:
geavanceerde technologie
én gebruiksgemak

Productie van afdrukken
met een hoge impact
Als u het optimale wilt halen uit een grootformaatprinter in
een veeleisende afdrukomgeving, moet u prints in consistente
kwaliteit eenvoudig en snel kunnen leveren.

voor veeleisende
personen

SureColor SC-P10000

Haal meer uit elke afdruk

––Hoge productiviteit
met ongeëvenaarde
afbeeldingskwaliteit

De kerntechnologieën van de printers uit de
SureColor P-Series-reeks betekenen dat elke
afdruktaak efficiënt kan worden uitgevoerd en
uitstekende prints oplevert, zelfs bij de snelste
afdrukinstelling.

––UltraChrome Pro
10-kleureninktset voor
levendige, stabiele kleuren
––Breed substraatgebruik
tot maximaal 44" voor alle
afdruktaken op aanvraag
SureColor SC-P20000

––Ultieme prestaties met de
nieuwste technologieën
––Onze vloeiendste en snelste
printer voor alle veeleisende
toepassingen
––Breed substraatgebruik
tot maximaal 64” voor alle
afdruktaken op aanvraag

Dankzij het hulpprogramma voor kleurkalibratie
en een ingebouwde sensor zijn kleurenbeheer
en -correctie snel en eenvoudig, zodat u nieuwe
printers kunt afstemmen met bestaande apparaten.
Media-invoer met hoge precisie en de zelfreinigende
technologie betekenen dat u volcontinu en zonder
onnodige onderbrekingen kunt produceren.

PrecisionCore MicroTFP-printkop
De printers uit ons hoogste segment beschikken
over de Epson PrecisionCore-printkoptechnologie.
De PrecisionCore Micro TFP-printkop bevat
800 spuitkoppen voor elke kleur, waarmee uiterst
precieze kleuren en inktdruppels worden geleverd,
vrijwel zonder mistvorming of satellieten.
Onze printers worden uitgebreid getest
en wetenschappelijk geformuleerd voor
duurzaamheid en watervastheid van de inkt.

Ons streven is minder afval
In een omgeving met hoge productie is zelfs
marginale afval van grote invloed op kosten en
tijd. De SureColor-P-Series-reeks is ontworpen
voor doelmatigheid teneinde afval bij het
afdrukproces tegen te gaan.
De optionele lokale harde schijf van de
SureColor SC-P10000 en SureColor
SC-P20000 betekent dat printers een proefdruk
en kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren en de
volledige afdruktaak direct op de printer kunnen
bevestigen, waardoor geen afval ontstaat als
gevolg van een grote afdruktaak die niet aan
de verwachtingen voldoet.

Next-level proofing
en design
Professionele proefdrukken en afdrukken die aan ongelooflijk hoge
normen voldoen. U kunt nauwkeurige kleurenreproductie en snelle
verwerkingstijden verwachten voor grootformaat afdrukken met
grote impact.
Snel en precies afdrukken
Perfecte afdrukken produceren mag geen beperking vormen voor
uw productiviteit. Deze reeks bevat een vernieuwend en nauwkeurig
papierinvoermechanisme, dat superieure kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak
biedt, zodat elke afdruktaak een gestroomlijnd proces wordt.
Met een PrecisionCore-printkop en het papierinvoermechanisme, kunt u er van
op aan dat elke proefdruk en afdruk met een grote precisie wordt geleverd die
niet ten koste gaat van uw productiviteit.

Intuïtieve bediening
Onderhoud, met name niet-gepland onderhoud, kan de winstgevendheid van
uw afdruk- en proefdrukproces aanzienlijk verminderen. Daarom beschikken onze
grootformaatprinters over een aantal intelligente functies die de uitvaltijd voor uw
bedrijf tot een minimum beperken.

Superieure kleurnauwkeurigheid
Nauwkeurige kleurenreproductie, inkt met hoge dichtheid en precieze plaatsing
van druppels zijn van essentieel belang voor een mooi eindproduct dat een
afbeelding echt tot leven brengt.
De SureColor SC-P5000 (model met violette inkt), de SureColor
SC-P7000 en de SureColor SC-P9000 bereiken allemaal een
ongelofelijke Pantone®-dekking van 99% voor extra nauwkeurigheid
in al uw proefdrukwerk, met inbegrip van de getrouwe reproductie
van bedrijfskleuren. De SureColor SC-P5000 biedt superieure
afdrukkwaliteit voor kleurkritische afdruktaken met violette
inkt, die garant staat voor een perfecte overeenkomst
tussen proef en afdruk. De SureColor-reeks biedt
foutloze kleuren die ongeëvenaard zijn.

voor de
perfectionist

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

––Bereiken vrijwel perfecte
kleurafstemming met 99%
Pantone®-kleurdekking,
waardoor zij de beste keuze
vormen voor een snelle
proefdrukworkflow (model met
violette inkt)

––Best geschikt voor alle
standaard proefdrukvereisten

––De industrienorm voor
proefdrukken met 99%
Pantone®-kleurendekking

––Ongelofelijk nauwkeurige
afdrukken met hoogwaardige
kleurechtheid
––Optionele SpectroProofer voor
voorspelbare resultaten met
inline kleurmeting

––Consistent en nauwkeurig
resultaat dat steeds
kan worden herhaald
––UltraChrome HD-inkt met
vrijwel directe kleurenstabiliteit
voor snelle verwerkingstijden

––Ondersteund door
alle belangrijkste
workflowoplossingen
––Optionele Spectroproofer voor
voorspelbare resultaten met
inline kleurmeting

Kerntechnologieën
Epson streeft er voortdurend naar om de kerntechnologieën in printers te verbeteren,
voor superieur resultaat. De printers uit de SureColor P-Series-reeks vormen hierop
geen uitzondering en maken gebruik van vele van onze toonaangevende innovaties
voor nauwkeurig resultaat, levendige kleuren en consistente kwaliteit.
Nauwkeurige resultaten
De printkoppen van de Epson SureColor-P-Series-reeks maken gebruik van maximaal
800 spuitkoppen voor elke kleur, voor het produceren van uiterst precieze druppelvormen,
waardoor mistvorming en satellieten vrijwel tot het verleden behoren. Deze technologie
vormt het hart van deze reeks en verbetert de afdruksnelheid, zodat u uw productiviteit
kunt verhogen en telkens opnieuw perfecte afdrukken kunt leveren.
Dankzij de toevoeging van de Epson UltraChrome®-reeks inkten wordt het kleurenspectrum
van de SureColor P-Series-reeks verder uitgebreid tot een indrukwekkende
99% PANTONE®-dekking voor de nauwkeurigste kleuren op de markt1.

Uitzonderlijk breed kleurenspectrum
en de hoogste zwartdichtheid die
op de markt verkrijgbaar is

Levendige kleuren
De hoge kwaliteit van de inkt die wordt gebruikt voor alle professionele
SureColor-printers zorgt ervoor dat de glans evenredig wordt aangebracht
voor alle kleuren en dankzij verminderde bronzing treedt veel minder
korreligheid op voor huidtinten.
Het Epson-hulpprogramma voor kleurkalibratie voert een automatische
kleurcorrectie uit wanneer kleurwijzigingen vanwege tijdsdruk of andere
factoren noodzakelijk zijn. Een optionele PhotoSpectrometer leidt
tot een snellere en nauwkeurigere kleurmeting en vermindert ook de
afdruktijd en het papierafval. Ten slotte wordt de inline controle van
proefdrukkleuren geautomatiseerd dankzij de toevoeging van een
Spectroproofer, waardoor professionele operators niet langer vereist zijn.

Optionele Spectroproofer, uitgerust met X-Rite PhotoSpectrometer

Consistente kwaliteit
Uw fotografie en beeldende kunst behouden hun hoge kwaliteit
gedurende ongeveer 60 jaar2 op premium glanzend fotopapier.
Deze lange levensduur is het resultaat van een vergroting van de
korreldiameter van de gele inkt, de kleur die het meest kwetsbaar
is voor UV-schade.
En voor verbetering van de efficiëntie van de inkt voor de SureColor
P-Series-reeks worden met onze LUT-technologie (Look-Up Table)
hi-fidelity primaire inkten geïntegreerd, waardoor een vloeiende
overgang tussen kleuren ontstaat onder alle lichtomstandigheden.

SureColor SC-P serie
SureColor SC-P600

SureColor SC-P800

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000

Maximale
afdrukgrootte
Inkttechnologie

13 inch breed

17 inch breed

17 inch breed

24 inch breed

Epson UltraChrome® HD

Epson UltraChrome® HD

Epson UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® HD

Afdruktechnologie

Epson Micro Piezo®-printkop

Epson Micro Piezo®-printkop

PrecisionCore® TFP-printkop

Kleuren

Levendig lichtmagenta,
levendig magenta, geel,
lichtcyaan, cyaan, matzwart,
fotozwart, lichtgrijs, grijs

Levendig lichtmagenta, levendig
magenta, geel, lichtcyaan,
cyaan, matzwart, fotozwart,
lichtgrijs, grijs

Configuratie
van de spuitkop
Minimale
puntgrootte
Maximale
afdrukresolutie
Papierbeheer

180 spuitkoppen zwart,
180 spuitkoppen per kleur
2 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
5760 x 1440 dpi

180 spuitkoppen zwart,
180 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi

Epson PrecisionCore®
TFP-printkop
Cyaan, fotozwart, matzwart,
levendig magenta, geel, oranje,
groen, lichtcyaan, levendig
lichtmagenta, grijs, lichtgrijs
of violet
360 spuitkoppen zwart,
360 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi

Automatische documentinvoer,
randloos afdrukken, afdrukken
van cd/dvd, papiertraject voor
Fine Art-papier, papierrol,
ondersteuning van dikke media
0 mm (boven), 0 mm (rechts),
0 mm (onder), 0 mm (links)

Automatische documentinvoer,
randloos afdrukken, papiertraject
voor Fine Art-papier, handmatig
duplex, papierrol (optioneel),
ondersteuning van dikke media
0 mm (boven), 0 mm (rechts),
0 mm (onder), 0 mm (links)

Geschikte
papierdikte
Papierformaten

0,08 mm - 1,3 mm

0,29 mm - 1,5 mm

A3+, A3, A4, A5, letter, letter
legal, briefkaart, 9 x 13 cm,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
13 x 20 cm, 20 x 25 cm,
100 x 148 mm, door
gebruiker gedefinieerd

Papierbeheer

Automatische documentinvoer,
randloos afdrukken, afdrukken
van cd/dvd, papiertraject voor
Fine Art-papier, papierrol,
ondersteuning van dikke media
USB, Ethernet, Wi-Fi

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6,
B3, B4, B5, B6, C4 (envelop),
C5 (envelop), C6 (envelop),
letter, letter legal, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 13 x 20 cm,
20 x 25 cm, 100 x 148 mm,
17 inch (43,2 cm), door
gebruiker gedefinieerd
Automatische documentinvoer,
randloos afdrukken, papiertraject
voor Fine Art-papier, handmatig
duplex, papierrol (optioneel),
ondersteuning van dikke media
USB, Ethernet, Wi-Fi

LCD-kleurenaanraakscherm
van 2,7 inch
Opslag: 616 x 369 x 228
Afdrukken: 616 x 814 x 424

Afdrukmarges
papiervellen

Interfaces

Papierlade voor losse velle
met hoge capaciteit,
roll unit, papiertraject
voor Fine Art-papier,
ondersteuning van dikke media
8/10/11/14/16/17 inch, A4/A3/
A3+/ A2, 300 mm: papierrol
10/14/16/17 inch, A4/A3/A3 +,
300 mm: losse vellen
0,08 mm - 0,50 mm: papierrol,
0,08 mm - 1,50 mm: losse vellen
A2, A2+, A3+, A3, A4, letter, 17
inch (43,2 cm),
gebruikergedefinieerd

Levendig lichtmagenta, levendig
magenta, geel, lichtcyaan,
cyaan, matzwart, fotozwart,
lichtgrijs, grijs
360 spuitkoppen zwart,
360 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi
Fine Art-papiertraject,
losse vellen, papierrol,
ondersteuning van dikke media
Modus 1: 3 mm (boven),
3 mm (rechts), 14 mm (onder),
3 mm (links)
0,08 mm - 1,5 mm
A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2,
B3, B4, 17 inch (43,2 cm),
24 inch (61 cm), door
gebruiker gedefinieerd

Papierlade voor losse velle
Papierrol, losse vellen,
met hoge capaciteit, roll unit,
ondersteuning van dikke media
papiertraject voor Fine Art-papier,
ondersteuning van dikke media
USB, Ethernet

USB, Ethernet

LCD-kleurenaanraakscherm
van 2,7 inch
Opslag: 684 x 376 x 250
Afdrukken: 684 x 963 x 550

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

Opgeborgen: 863 x 766 x 405

1356 x 667 x 1218

Ongeveer 19,5 kg
(alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)

Ong. 52 kg

Energieverbruik

Ongeveer 15 kg
(alleen hoofdeenheid)
0,3 W (uitgeschakeld)

< 0,5 W (uitgeschakeld)

Ongeveer 101 kg
(alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)

Afdrukken

20 W

21 W

circa 52 W

65 W

Slaapstand

1,4 W

1,8 W

circa 5,0 W

2W

Netspanning

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Gebruiksgemak

Touchpad
3 papiertrajecten

UI met interactieve help; 4
papierbanen incl. papierlade

UI met begeleiding

Kleurvastheid

Kleurenbasis

Touchpad
3 papiertrajecten
Optionele papierrol
Kleurenbasis

Technologie

Wi-Fi
Mobiel afdrukken

Wi-Fi
Mobiel afdrukken

Hulpprogramma voor
kleurkalibratie
Printerkappen en afdichtingen
tegen het binnendringen van stof;
SpectroProofer

Hulpprogramma
voor kleurkalibratie
Harde schijf
SpectroProofer

Bedieningspaneel
Afmetingen
(B x D x H in mm)

Gewicht

SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

44 inch breed

24 inch breed

44 inch breed

44 inch breed / 64 inch breed

UltraChrome® HD

UltraChrome® HDX

UltraChrome® HDX

Epson UltraChrome® Pro

PrecisionCore® TFP-printkop

PrecisionCore® TFP-printkop

PrecisionCore® TFP-printkop

Levendig lichtmagenta, levendig
magenta, geel, lichtcyaan,
cyaan, matzwart, fotozwart,
lichtgrijs, grijs

Cyaan, fotozwart, matzwart, levendig
magenta, geel, oranje, groen,
lichtcyaan, levendig lichtmagenta,
grijs, lichtgrijs of violet

Epson PrecisionCore® Micro
TFP-printkop
Cyaan, fotozwart, matzwart, levendig Fotozwart, matzwart, cyaan, lichtcyaan,
magenta, geel, oranje, groen,
levendig lichtmagenta, geel, levendig
lichtcyaan, levendig lichtmagenta,
magenta, grijs, lichtgrijs, donkergrijs
grijs, lichtgrijs of violet

360 spuitkoppen zwart,
360 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi

360 spuitkoppen zwart,
360 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi

360 spuitkoppen zwart,
360 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2880 x 1440 dpi

800 spuitkoppen zwart,
800 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized
Droplet Technology
2400 x 1200 dpi

Fine Art-papiertraject, losse
vellen, papierrol, ondersteuning
van dikke media

Fine Art-papiertraject, losse
vellen, papierrol, ondersteuning
van dikke media

Fine Art-papiertraject, losse
vellen, papierrol, ondersteuning
van dikke media

Fine Art-papiertraject, losse
vellen, papierrol, ondersteuning
van dikke media

Modus 1: 3 mm (boven),
3 mm (rechts), 14 mm (onder),
3 mm (links)

Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm
Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts),
14 mm (onder), 3 mm (links)
(rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links) 14 mm (onder), 3 mm (links)

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, B0, B1, B2,
B3, B4, 17 inch
(43,2 cm), 24 inch (61 cm), 44 inch
(111,8 cm), door gebruiker gedefinieerd

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2,
B3, B4, 17 inch (43,2 cm),
24 inch (61 cm), door
gebruiker gedefinieerd

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1,
B2, B3, B4, 17 inch (43,2 cm),
24 inch (61 cm), 44 inch (111,8 cm),
door gebruiker gedefinieerd

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

Papierrol, losse vellen, ondersteuning
van dikke media

Papierrol, losse vellen,
ondersteuning van dikke media

Papierrol, losse vellen,
ondersteuning van dikke media

Fine Art-papiertraject, papierrol,
ondersteuning van dikke media

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

LCD-kleurenscherm van 2,7 inch

1864 x 667 x 1218

1356 x 667 x 1218

1864 x 667 x 1218

Ongeveer 135 kg
(alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)

Ongeveer 101 kg
(alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)

Ongeveer 135 kg
(alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)

SC-P10000
Opslag: 1879 x 760 x 1145
Afdrukken: 1879 x 976 x 1145
SC-P20000
Opslag: 2415 x 760 x 1145
Afdrukken: 2415 x 976 x 1145
Ongeveer 171 kg
(alleen hoofdeenheid)
0,5 W (uitgeschakeld)

65 W

65 W

65 W

95 W

2W

2W

2W

2,8 W

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 5 A

UI met begeleiding

UI met begeleiding

UI met begeleiding

UI met begeleiding

Hulpprogramma voor kleurkalibratie

Hulpprogramma
voor kleurkalibratie
Harde schijf
SpectroProofer

Hulpprogramma
voor kleurkalibratie
Harde schijf
SpectroProofer

Hulpprogramma
voor kleurkalibratie
Harde schijf, PS-unit, invoerstabilisatie
Roladapter, Windows-media

Harde schijf
SpectroProofer

A5879_SureColor_P-Series_Brochure_1NL_0617
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 e SC-P7000V/SC-P9000V biedt PANTONE®-kleurenreproductie van 99% en levert daarmee de hoogste nauwkeurigheid op de markt vergeleken met
D
andere grootformaat inkjetprinters en proofing printers met 10 of minder kleuren, vanaf juni 2015.

(SC-P6000/SC-P8000) – PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. 93% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis
van wit, halfmat Epson-proefdrukpapier, op 2880 x 1440 dpi afgedrukt met de Epson-printerdriver. PANTONE-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt
met een RIP van een andere leverancier.
(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. 99%/98% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis
van Epson-proefdrukpapier White Semimatte, afgedrukt op 2880 x 1440 dpi met de Epson printerdriver. De PANTONE®-dekking kan variëren wanneer wordt
afgedrukt met een RIP van een andere leverancier.

2

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

