SureColor SC-P700 og SC-P900

Flott design,
flotte utskrifter

Dramatiske bilder fortjener
en ny dimensjon
Vi introduserer Epsons SureColor SC-P700- og SC-P900fargeskrivere. To nye utskriftsløsninger som kombinerer
høykvalitets utskrift og naturtro, dype svartfarger med en
estetisk produktdesign.
Skriverne gir ekstremt høye D-Max-utskriftsverdier (dypeste svartfarge), i
tillegg til skarpere detaljer og jevnere graderinger sammenlignet med tidligere
SureColor-modeller1. Hver skriver omdefinerer forholdet mellom størrelse og
utskriftsstørrelse, siden begge modellene er de første høytytende A2+- og A3+skriverne med så kompakte dimensjoner og så lav vekt2.
Med en nydesignet og valgfri automatisert rullpapirenhet for SC-P900 gir Epson
deg allsidig, profesjonell utskriftskvalitet, innkapslet i et vakkert og diskret design.

Forbedrede svarte og blå
farger gir dybde og detaljer
De intense fargene matt svart, fotosvart og fiolett gir
realistisk, skarp definisjon til de mest dramatiske svarthvite
bildene eller fargebildene.
Når du bruker glanset papir, kan du få frem rikere, dypere svartfarger med høy
kontrast uten behov for en spesiell, dedikert blekkpatron. Dette er takket være
funksjonene svart forsterket overlakk (som bruker blekk fra den lysegrå patronen
som overlakk), karbonsvart og glansoptimalisering. Ved å utvide det blå spekteret
viser disse SureColor-skriverne fingertuppsfølelse og bilderealistisk kvalitet med
selv de mest lyssterke blånyansene.

Karbonsvart
Vår svarte forsterkede overlakk flater ut den utskrevne overflaten ved å bruke
lysegrå blekk på mørke områder. På glansede medier øker dette tettheten
av svart og gir ekstra kontrast og fargetone, samtidig som det reduserer
bronsefarging. I tillegg bruker den nye karbonsvart-modusen kun 1,5 pl
blekkdråper, som gjør at du kan produsere enda dypere svartfarger.
Naturtro blå
Med et nytt fiolett blekk har Epson utvidet fargespekteret for de viktige blåtonene.
Fra en vakker, fargegradert himmel til foldene i et marineblått stoffstykke –
uansett hva slags bilde du jobber med, vil du se det samme på utskriften som på
skjermen3.

En skriver som passer inn,
utskrifter som skiller seg ut
Du har gjort alt det harde arbeidet ved å fange det
perfekte øyeblikket, og nå er det enkelt og ukomplisert å
få ønsket etterbehandling. Fra avansert GUI-panel med
berøringsskjerm for enkel innstilling, til et uanstrengt
papirmatingssystem – både SC-P700 og SC-P900 gjør
det enkelt og uanstrengt å skape utskrifter.

Frihet til å velge format

Frihet fra å måtte bytte svart blekk

I tillegg til å skrive ut på A2+- eller A3+-ark er disse skriverne
bygget for å tilfredsstille kreativiteten din. SC-P700-enheten
har en integrert 13-tommers spindelfri rullpapirenhet med
automatisert papirmating, slik at du kan bryte deg fri fra
begrensningene og gi liv til panoramabildene dine.
SC-P900-enheten har en valgfri rullpapirenhet som
støtter media opptil 17 tommer i bredden.

Det nye skrivehodet gir deg ikke bare de dypeste
svartfargene, det fjerner også behovet for å bytte ut matt
svartblekk og fotosvartblekk (MK og PK) i tillegg til en ekstra
utskriftskanal – 10 kanaler for 10 blekk.

Enkel papirmating
Velg papiret kunstverket ditt fortjener. For disse enhetene
gir Epsons nydesignede automatiske arkmater den høyeste
grad av pålitelighet og komfort med den problemfrie
kunstpapirmatingen. Mediet settes inn i midten og støttes
på hver side for å sikre en nøyaktig og rett utskriftsbane.
Bedre samhandling, mer informasjon

Allsidige programvareløsninger

Med det nye 4,3-tommers optiske LCD-berøringspanelet
er det enkelt å velge innstillingene. Skjermen kan også
tilpasses til å vise kun den informasjonen som er relevant
for deg. For de som foretrekker profesjonell berøring, er det
mulig å bruke utskriftsinformasjonsark for å analysere de
seks forrige utskriftene, noe som hjelper deg med å oppnå
det perfekte utskriftsresultatet. Dessuten kan du til og med
betjene panelet mens du bruker vernehansker.

Gled deg over brukervennligheten med Epsons utvalg av
ledende programvarer og integreringer, inkludert Epsons
medieoppsett for rask og pålitelig mediehåndtering, samt
Epson Connect for Google Cloud-utskrift og Wi-Fi Directutskrift.

Kompakt form,
elegant design
SC-P700 og SC-P900 klarer å kombinere
enestående funksjonalitet med en lite
påtrengende formfaktor. Modellene egner
seg like bra i hjemmet som i et profesjonelt
fotostudio eller på kontoret. I ventemodus
passer enhetene sømløst inn i studioet eller
arbeidsmiljøet, og de ser mer ut som om de
gjengir lyd av høy kvalitet enn utskrifter av
høy kvalitet.
Funksjon i tillegg til form
Den innovative designen som gjør at disse skriverne skiller seg
ut, er ikke bare for estetikkens skyld. Siden ingen områder er
åpne i ventemodus er enheten beskyttet mot smuss og støv,
noe som øker påliteligheten, effektiviteten og produktlevetiden.
Når du skriver ut, lyses banen opp med LED-lys, slik at du har
et direkte synsfelt over medieoverflaten mens utskriften pågår.
Elegant og kompakt
Begge de nye modellene tar så lite plass som mulig, slik at du
får mer plass til arbeidet ditt. Selv om SC-P900 er en A2+skriver, er enheten av samme størrelse som du forventer fra
en A3-maskin. Og den veier bare 15 kg, som er halvparten av
vekten til konkurrerende produkter4. SC-P700 er en A3+-skriver
som kun tar opp plassen du forventer av en A4-enhet, og den
veier bare 13 kg.

Funksjonsrik funksjonalitet
for profesjonell ytelse
De nye SureColor SC-P700- og SC-P900-skriverne får
frem det beste i bildene dine, fra enkel medieprofilinnstilling
til utskrift i høy kvalitet fra smartenheter. Hvis kameraet har
fanget det, får Epson det frem.

Ny 4,3-tommers optisk
LCD-berøringsskjerm med
egendefinert GUI

Ny, moderne
design

Helt ny fiolett blekk
for de mest naturtro
blåtonene

Forbedret tetning
for å beskytte mot
inntrengende støv og
smuss

Funksjon for svart forbedret
overlakk, ved hjelp av grå og
lysegrå blekk og karbonsvartmodus

Modell
Maksimal utskriftsstørrelse
Utskriftsmetode
Dysekonfigurasjon
Utskriftsretning
Maksimal oppløsning
Minimums volum for blekkdråpe
Navn på blekksystem
Blekksystemfarger
Blekkkapasitet
Kontrollpanel
Papirhåndtering

Utskriftsområde (bredde)

Tykkelse
Dimensjoner (b x d x h)
Vekt
Strømforbruk
Akustisk støynivå
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Støtte for operativsystem

SureColor SC-P900
17 tommer i bredden
Teknologi for variabel dråpestørrelse
Svart/grå: 180 dyser for hvert av de fire svarte
blekkene
Farge: 180 dyser for hvert av de seks fargeblekkene
Toveistrykk, enveistrykk
5760 x 1440 ppt
1,5 pl
UltraChrome Pro10 ink
Cyan, sterk magenta, fotosvart, matt svart, grå, lys
grå, gul, sterk lys magenta, lys cyan, fiolett
50 ml
4,3-tommers farge-LCD og elektrostatisk
berøringsskjerm
Enkeltark: 89 mm (3,5 tommer) – 431,8 mm
(17 tommer)
Rullpapir (valgfri rullpapirenhet)
Bredde: 210 mm (A4) – 431,8 mm (17 tommer)
Maks rulldiameter: 132 mm
ASF: PlainPaper: 0,08–0,11 mm
Originale medier: 0,08–0,50 mm
Fremre bane for tykt papir: 0,3–0,7 mm
Fremre rett bane: 0,7–1,5 mm
Rullbane: 0,12–0,70 mm
Lukket: 615 × 368 × 199 mm
Åpen: 615 × 905 × 520 mm
Hovedenhet: Ca. 14,8 kg (uten blekkpatron)
Valgfri rullenhet: 3,1 kg
Utskrift: Ca. 24 W
Dvalemodus: Ca. 1,1 W
Fargeutskrift: Ca. 41 dB(A)
i henhold til ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 eller nyere

1 Sammenlignet med de foregående modellene: SC-P600 og SC-P800
2 Fra og med november 2019, begge sammenlignet med Epsons egne produkter og konkurrerende produkter
3 Avhengig av omgivelsenes belysning
4 Korrekt per november 2019
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Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

SureColor SC-P700
13 tommer i bredden
Teknologi for variabel dråpestørrelse
Svart/grå: 180 dyser for hvert av de fire svarte
blekkene
Farge: 180 dyser for hvert av de seks fargeblekkene
Toveistrykk, enveistrykk
5760 x 1440 ppt
1,5 pl
UltraChrome Pro10 ink
Cyan, sterk magenta, fotosvart, matt svart, grå, lys
grå, gul, sterk lys magenta, lys cyan, fiolett
25 ml
4,3-tommers farge-LCD og elektrostatisk
berøringsskjerm
Enkeltark: 89 mm (3,5 tommer) – 330,2 mm
(13 tommer)
Rullpapir (innebygd enhet)
Bredde: 210 mm (A4) – 330,2 mm (13 tommer)
Maks rulldiameter: 84 mm
ASF: PlainPaper: 0,08–0,11 mm
Originale medier: 0,08–0,50 mm
Fremre bane for tykt papir: 0,3–0,7 mm
Fremre rett bane: 0,7–1,5 mm
Rullbane: 0,12–0,70 mm
Lukket: 515 × 368 × 185 mm
Åpen: 515 × 769 × 420 mm
Hovedenhet: Ca. 12,6 kg (uten blekkpatron)
Utskrift: Ca. 22 W
Dvalemodus: Ca. 1,1 W
Fargeutskrift: Ca. 39 dB(A)
i henhold til ISO 7779
Windows 7/8/8.1/10, MacOS 10.9 eller nyere

