SureColor SC-P700 og SC-P900

Udskriver lige så godt,
som den ser ud

Dramatiske billeder fortjener
en ny dimension
Vi præsenterer Epsons SureColor SC-P700- og SC-P900farveprintere. To nye avancerede udskrivningsløsninger,
der kombinerer output i høj kvalitet og dyb sort med et
æstetisk produktdesign.
Med ekstremt høje D-Max-udskriftsværdier (dybeste sorte) leverer printerne også
skarpere detaljer og mere jævne farveovergange sammenlignet med tidligere
SureColor-modeller1. Hver printer omdefinerer størrelsesforholdet mellem footprint
og udskrift, da begge modeller er de første højtydende A2+- og A3+-printere
med så kompakte dimensioner og lavere vægt2.
Med en nydesignet og valgfri automatiseret papirrulle til SC-P900 giver Epson dig
alsidig udskrivning i professionel kvalitet, der er indhyllet i et smukt underspillet
design.

Forbedrede sorte og blå
farvetoner, der skærper
dybde og detaljer
Vores farvetoner Matte Black, Photo Black og Violet
skaber en realistisk, skarp opløsning på dine mest
dramatiske sort-hvide eller farvebilleder.
Når du bruger blankt papir, kan du frembringe mere komplette, dybere sorte
farver med stor kontrast uden behov for en dedikeret specialblækpatron. Dette er
takket være funktionerne Black Enhance Overcoat (der bruger blæk fra en lysegrå
patron som overcoat), Carbon Black og Gloss Optimiser. Og ved at udvide den
blå farveskala demonstrerer disse SureColor-printere en lethed og fotorealistisk
kvalitet med selv de klareste blå nuancer.

Carbon Black
Vores Black Enhance Overcoat fladgør den trykte overflade ved hjælp af lysegråt
blæk i mørke områder. Med blanke medier øger dette den sorte farves tæthed,
giver ekstra kontrast og tonalitet og reducerer samtidig brunfarvning. Desuden
bruger den nye Carbon Black-tilstand kun 1,5 picoliter blækdråber, hvilket giver
dig mulighed for at skabe endnu dybere sorte farver.
Ægte blå
Med en ny violet blæk har Epson udvidet farveskalaen til de meget vigtige blå
toner. Fra en smukt nuanceret himmel til folderne i et marineblåt materiale, og
uanset hvilket billede du arbejder på, vil din skærmvisning svare til det, du ser på
din udskrift3.

Printeren falder i med omgivelserne,
udskrifterne skiller sig ud
Du har gjort alt det hårde arbejde ved at indfange
det perfekte øjeblik, og nu er det nemt og ligetil at få
den ønskede udskriftsfinish. Fra et avanceret GUIberøringsskærmspanel, som er indstillingsvenligt, til et
ubesværet papirfødningssystem er det både nemt og
enkelt at producere udskrifter på SC-P700 og SC-P900.

Friheden til at vælge dit format

Fri for udskiftning af sort blæk

Ud over udskrivning på A2+- eller A3+-ark er disse printere
udviklet til at imødekomme din kreativitet. Med SC-P700,
der har en integreret 13" spindelfri papirrulleenhed med
automatisk papirfødning, får du friheden til at vække
dine panoramabilleder til live. SC-P900 har en valgfri
papirrulleenhed, der understøtter medier med en bredde på
op til 17".

Det nye printhoved giver dig de dybeste sorte farver og
fjerner også behovet for at udskifte blæktyperne Matte
Black- og Photo Black (MK og PK) takket være tilføjelse af
en ekstra udskriftskanal - 10 kanaler til 10 trykfarver.

Nem papirfødning

Bedre samspil, flere oplysninger
Med det nye optiske 4,3" LCD-berøringspanel er det nemt
at vælge indstillinger. Skærmen kan også tilpasses, så den
kun viser de oplysninger, der er relevante for dig. Hvis du
foretrækker et professionelt præg, har du mulighed for at
bruge ark med udskriftsoplysninger til at analysere dine
forrige seks udskrifter, hvilket hjælper dig med at opnå det
perfekte udskriftsresultat. Desuden kan du betjene panelet,
selv når du bruger beskyttelseshandsker.

Vælg det papir, som dit kunstneriske udtryk fortjener. Til
disse enheder leverer Epsons nydesignede, automatiske
papirføder den største driftssikkerhed og komfort med sin
problemfri Fine Art-papirfødning. Mediet indsættes centralt
og understøttes på begge sider for at sikre en nøjagtig, lige
udskriftsgang.
Alsidige softwareløsninger
Nyd godt af brugervenligheden med Epsons udvalg af
førende software og integrationer, herunder Epson Media
Setup, som yder hurtig og pålidelig medieadministration,
samt Epson Connect til Google Cloud Print og direkte
udskrivning via Wi-Fi.

Kompakt form,
slankt design
SC-P700 og SC-P900 formår at kombinere
enestående funktionalitet med en diskret
formfaktor. De egner sig lige så godt i
hjemmet som i et professionelt fotostudie
eller i et hjemmekontor-/kontormiljø. I
standbytilstand glider enhederne umærkeligt
ind i dit studie eller arbejdsmiljø, og de
fremstår i højere grad som HiFi-lydudstyr end
kvalitetsprinterudstyr.
Funktion og form
Det innovative design, der gør disse printere enestående,
er ikke kun for æstetikkens skyld. Uden åbne områder i
standbytilstand er den beskyttet mod snavs og støv, hvilket
øger driftssikkerheden, effektiviteten og produktets levetid.
Når der udskrives, oplyses papirgangen af LED-lys, så du
har direkte overblik over mediets overflade, mens udskriften
produceres.
Kompakt på den elegante måde
Begge de nye modeller fylder så lidt som muligt, så du har
mere plads til at lave dit arbejde. Selvom det er en A2+-printer,
har SC-P900-modellen samme størrelse, som du ville forvente
af en A3-maskine. Og med sine kun 15 kg vejer den halvdelen
af konkurrerende produkter4. SC-P700 er en A3+-printer, der
kun optager den plads, du ville forvente af en A4-enhed, og
den vejer kun 13 kg.

Rig på funktioner, der giver
professionel ydeevne
Med alt fra nem medieprofilsindstilling til udskrivning fra
smartenheder i høj kvalitet får de nye SureColor SC-P700og SC-P900-printere det bedste ud af dine billeder. Hvis
kameraet har fanget det, puster Epson liv i det.

Ny optisk 4,3" LCDberøringsskærm med
brugerdefinerbar GUI

Nyt, moderne
design

Helt ny violet blæk til
de mest ægte blå toner

Forbedret forsegling
for at beskytte mod
indtrængning af støv
og snavs

Black Enhance Overcoat-kapacitet
ved hjælp af gråt og lysegråt blæk
samt Carbon Black-tilstand
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Understøttet operativsystem

SureColor SC-P900
17" bredt
Variable-sized Droplet-teknologi
Sort/grå: 180 dyser for hver 4. sorte blæk
Farve: 180 dyser for hver 6. farveblæk
Tovejsudskrivning, envejsudskrivning
5760 x 1440 dpi
1,5 pl
UltraChrome Pro10 blæk
Cyan, Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black, Gray,
Light Gray, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan,
Violet
50 ml
4,3" LCD- og elektrostatisk farveberøringsskærm
Enkeltark: 89 mm (3,5") - 431,8 mm (17")
Papirrulle (valgfri papirrulleenhed)
Bredde: 210 mm (A4) - 431,8 mm (17")
Maks. rullediameter: 132 mm
ASF: PlainPaper: 0,08-0,11 mm
Originalt medie: 0,08-0,50 mm
Papirgang til tykt papir, forside: 0,3-0,7 mm
Lige papirgang, forside: 0,7-1,5 mm
Rullegang: 0,12-0,70 mm
Lukket: 615 × 368 × 199 mm
Åben: 615 × 905 × 520 mm
Hovedenhed: Ca. 14,8 kg (uden blækpatron)
Valgfri rulleenhed: 3,1 kg
Udskrivning: Ca. 24 W
Dvale: Ca. 1,1 W
Farveudskrivning: Ca. 41 dB(A)
i henhold til ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 eller nyere

1 Sammenlignet med tidligere modeller: SC-P600 og SC-P800
2 Pr. november 2019, både med Epsons egne produkter og konkurrenters
3 Afhængigt af de omgivende belysningsforhold
4 Korrekt pr. november 2019
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SureColor SC-P700
13" bredt
Variable-sized Droplet-teknologi
Sort/grå: 180 dyser for hver 4. sorte blæk
Farve: 180 dyser for hver 6. farveblæk
Tovejsudskrivning, envejsudskrivning
5760 x 1440 dpi
1,5 pl
UltraChrome Pro10 blæk
Cyan, Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black, Gray,
Light Gray, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan,
Violet
25 ml
4,3" LCD- og elektrostatisk farveberøringsskærm
Enkeltark: 89 mm (3,5") - 330,2 mm (13")
Papirrulle (indbygget enhed)
Bredde: 210 mm (A4) - 330,2 mm (13")
Maks. rullediameter: 84 mm
ASF: PlainPaper: 0,08-0,11 mm
Originalt medie: 0,08-0,50 mm
Papirgang til tykt papir, forside: 0,3-0,7 mm
Lige papirgang, forside: 0,7-1,5 mm
Rullegang: 0,12-0,70 mm
Lukket: 515 × 368 × 185 mm
Åben: 515 × 769 × 420 mm
Hovedenhed: Ca. 12,6 kg (uden blækpatron)
Udskrivning: Ca. 22 W
Dvale: Ca. 1,1 W
Farveudskrivning: Ca. 39 dB(A)
i henhold til ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 eller nyere

