SureColor™ SC-S-serien

EKSPERTISE IND
KVALITET UD

Hos Epson mener vi, at du får det ud
af printeren, som vi udstyrer den med

VIRKNINGSFULD KVALITET
FREMRAGENDE PRINTERE
Epsons erfaring ligger i at designe og fremstille præcisionsinstrumenter til udskrivningshardware og
i opbygningen af vores omfattende viden om kvalitetsudskrivning. Hele denne omfattende viden og
erfaring har været en del af udviklingen af SC-S-storformatprinterserien, der er designet fra grunden
og med hver eneste komponent udviklet og fremstillet af Epson.
Vi har investeret al vores ekspertise i SC-S-serien, så du kan forvente præcision, kvalitet og ekstra
produktivitet med hver eneste udskrift.

SureColor SC-S40600

SureColor SC-S60600

SureColor SC-S80600

Høj udskrivningskvalitet
til en lav pris

Til store udskriftsmængder
og hurtig ekspedition

Til krævende anvendelser
hvor farver betyder alt

SC-S40600 er begyndervalget med
4 farver og uovertruffen kvalitet - den
er optimeret til virksomheder, der vil
skabe effektiv skiltning med en let
anvendelig storformatprinter i høj
kvalitet til en økonomisk pris.

SC-S60600 er 4 farve-valget til
krævende produktion - den er
optimeret til virksomheder, der
ønsker høj produktivitet sammen
med fremragende kvalitet - med
minimal brugerindgriben.

SC-S80600 er en højtydende
printer med ekstra farveblæk,
f.eks. metallisk og hvid - der er
optimeret til virksomheder, der ønsker
en storformatprinter i høj kvalitet, og
som kan tilbyde et større udvalg af blæk
til forskellige udskrivningsanvendelser.

Epson Control
Dashboard

PRÆCISION

KVALITET

Bedre kvalitet,
hurtigere udskrivning

Bredere farveområde

Epson PrecisionCore TFP
printhovedet fremstiller utrolig
billedkvalitet takket være 360
dpi dysekonfigurationen, der
giver en maksimal opløsning
på op til 1440 x 1440 dpi.1

SC-S80600s 9/10-farvesæt indeholder metallisk,
hvid, orange og rød blæk - Epsons UltraChrome
GS3-blæk, der er optimeret til at skabe skiltning
i høj kvalitet med fantastisk skarphed.

Klassens førende mediekontrol
Ved at gøre brug af Epsons avancerede
opspændingskontrolsystem (AD-ATC) fremstiller
SC-S-serien udskrifter med nøjagtige mål
fra starten til slutningen af medierullen.

Nøjagtighed uanset medie
Det ultrasofistikerede indføringssystem,
antistatiske trykruller og elektronisk trykkontrol optimerer
nøjagtigheden af greb og indføring og skaber derved
mulighed for perfekte udskrifter på alle medier.

Høj blækeffektivitet
Epson UltraChrome GS3-blæk fremstiller mere livagtige,
hurtigere tørrende udskrifter og bruger mindre blæk end
tidligere generationer.

Tidligere blæk

PrecisionDot-tilstand
Som et resultat af udviklingen af vores
billedbehandlingsteknologi kombinerer PrecisionDotkvalitetstilstanden tre teknologier (Half Tone Module, LUT og
Micro Weave) til at forbedre kvaliteten på alle udskriftsmedier.

Omfattende service og support
I det usandsynlige tilfælde, at der er problemer
med din SC-S-serieprinter, er du dækket af en to års
standardgaranti - med mulighed for udvidet dækning.

PRODUKTIVITET

INNOVATION

En række kreative anvendelser

Hos Epson mener vi, at du får det ud af printeren,
som vi udstyrer den med. SC-S-serien er designet
fra grunden med tanke på produktivitet.

Udskriv på medier som klar film, vinyl, lærred og fotopapir.
Du kan også oprette en række professionelle og avancerede
displays til reklametavler, tapet, biludsmykning og POS.

Mindre brugerintervention
SC-S-seriens rensesystem til stofhovedet vedligeholder
automatisk printhovedet, så der opnås ensartet kvalitet
i hele produktionen. Det holder også hovedet fri for støv
og stofrester og sikrer dermed printhovedets ydeevne.

Blækflowregulator
SC-S-seriens blækflowregulator sikrer ensartet
udskrivningskvalitet ved at optimere forholdene for blækket.

Med SC-S-serien introduceres der flere funktioner, som
ikke kun er nye for Epsons produktsortiment, men for
udskrivning i hele verden, og som omfatter præcision,
kvalitet og ekstra produktivitet med hver eneste udskrift.
Hver eneste printer i SC-S-serien er designet, udviklet
og bygget af Epson og er ideel til at fremstille avanceret
skiltning og livagtige displays samt til specialistanvendelser
som tapet og biludsmykning - så du er altid sikret
kvalitet understøttet af vores to års standardgaranti.

Få mere at vide på

www.epson.dk/signbyepson

Udviklet til at forblive ren
SC-S-seriens luftcirkulationssystem med dobbelt
filter sørger for ren luft i hele printeren og forhindrer
fejl, der skyldes blækaflejringer over tid.

SPECIFIKATIONER
S40600

S60600

S80600

Printhovedkonfiguration

PrecisionCore TFP-printhoved
360 × 2 dyser for hver farve (×4)

Dual PrecisionCore TFP-printhoved
360 x 2 dyser i hver farve (x4)

Dual PrecisionCore TFPprinthoved 360 x 2 dyser (x10)

Maksimal
udskrivningshastighed

48,6 m2/t. (kladde)

95,3 m2/t. (kladde)

95,1 m2/t. (kladde)

Min. blækdråbestørrelse

4,2 pl

Maksimal udskriftsopløsning

1440 x 1440 dpi1

Mediebredde

300 til 1.626mm (64")

Maks. medietykkelse

1 mm

Rulle udvendig diameter

Op til 250 mm

Spole udvendig diameter

Op til 200 mm

Rullevægt

Op til 45 kg

2 x 4 farver (C,M,Y,K)

9/10 farver (C,M,Y,K, Lc, Lm,
Lk, Or, Re + Mt eller Wh)
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Blæk

Antal blækpatroner

4 farver (C,M,Y,K)

Blækpatronkapacitet

700 ml

LCD

2,7" LCD-farveskærm

Tilslutning

USB: High-Speed USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Mål

B: 2.620 mm
H: 1.338 mm (med lukkede dæksler)
(maks. 1.670 mm ved betjening)
D: 880 mm
(maks. 1.090 mm ved betjening)

B: 2.620 mm
H: 1.338 mm (med lukkede dæksler)
(maks. 1.670 mm ved betjening)
D: 972 mm
(maks. 1.147 mm ved betjening)

B: 2.620 mm
H: 1.338 mm (med lukkede dæksler)
(maks. 1.670 mm ved betjening)
D: 880 mm
(maks. 1.090 mm ved betjening)

Vægt

279 kg (uden blækpatroner)

291 kg (uden blækpatroner)

284 kg (uden blækpatroner)

Spænding

AC 100-120V eller 200-240V 50/60Hz

Tryk på indføringsrulle

3 indstillinger

Pladeafstande

1,6 mm, 2 mm og 2,5 mm

Automatisk skævhedskorrektion

Ja

Nøjagtig indføring

+/- 0,1 til 0,2 %

Medieoptagningsafdrift

=< 10 mm

Garanti

2 års onsite

Støjniveau

59 dB

Automatisk medieopsætning

Ja

60,5 dB

1. Afhænger af RIP-software.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

59 dB

