SureColor™ SC-S -sarja

PERUSTANA
ASIANTUNTEMUS.
TULOKSENA LAATU.

Epsonilla uskomme, että saat tulostimestasi
irti sen, mitä panostamme siihen.

VAIKUTTAVA LAATU.
LOISTAVAT TULOSTIMET.
Epsonin kokemus perustuu tulostuslaitteissa tarvittavien tarkkuusinstrumenttien
suunnitteluun ja valmistukseen sekä laadukkaasta tulostuksesta hankittuun laajaan
tietämykseen. SC-S-suurkokotulostimien kehitystyössä on hyödynnetty tätä
tietotaitoa, ja Epson on kehittänyt ja valmistanut perusteista lähtien suunniteltujen
laitteiden kaikki osat itse.
Asiantuntemuksemme ansiosta voit odottaa SC-S-sarjalta tarkkuutta,
laatua ja entistä parempaa tuottavuutta joka tulosteella.

SureColor SC-S40600

SureColor SC-S60600

SureColor SC-S80600

Erinomaista tulostuslaatua
edulliseen hintaan.

Suuria tulostusmääriä ja
nopeaa toimitusta varten.

Vaativiin käyttökohteisiin,
joissa värintoisto on tärkeää.

SC-S40600 on nelivärinen perustason
laite, jossa laadusta ei ole tingitty.
Se on optimoitu yrityksille, jotka
haluavat luoda vaikuttavia kylttejä
helppokäyttöisellä, edullisella ja
laadukkaalla suurkokotulostimella.

SC-S60600 on nelivärinen laite vaativaan
tuotantoon. Se on optimoitu yrityksille,
jotka vaativat erinomaisen laadun
lisäksi huippuluokan tuottavuutta
vähäisillä käyttäjän toimilla.

SC-S80600 on ylimääräisiä värimusteita,
kuten oranssia, punaista, metallista
ja valkoista mustetta, tukeva tehokas
tulostin. Se on optimoitu yrityksille, jotka
kaipaavat tavallista useampia musteita
tarjoavaa laadukasta suurkokotulostinta
erilaisiin tulostustarkoituksiin.

Epsonin
hallintapaneeli

TARKKUUS

LAATU

Parannettu laatu,
entistä nopeampi
tulostus

Laaja värintoisto

Epson PrecisionCore
TFP -tulostuspään 360 dpi:n
suutinkokoonpano ja 1 440 x
1 440 dpi:n enimmäistarkkuus
takaavat erinomaisen laadun.1

SC-S80600:n yhdeksän tai kymmenen musteen
värisarjat sisältävät myös metallista, valkoista,
oranssia ja punaista mustetta. Niillä voi tuottaa
hämmästyttävän selkeitä laadukkaita kylttejä
Epsonin UltraChrome GS3 -musteiden ansiosta.

Luokkansa paras alusmateriaalin hallinta
SC-S-sarjan laitteissa käytetään Epsonin
kehittynyttä automaattista tulostusmateriaalin
kireydensäätöjärjestelmää (AD-ATC), jonka ansiosta
mitat ovat tarkkoja materiaalirullan alusta loppuun.

Tarkkuutta kaikilla materiaaleilla
Kehittynyt syöttöjärjestelmä, antistaattiset
painerullat ja sähköinen paineenhallinta optimoivat
tartunta- ja syöttötarkkuuden, mikä parantaa
tulostuslaatua kaikilla alusmateriaaleilla.

Erinomainen musteen riittoisuus
Epson UltraChrome GS3 -musteet lisäävät tulosteiden
eloisuutta ja lyhentävät kuivumisaikaa, mutta mustetta
kuluu silti aikaisempia sukupolvia vähemmän.

Edellinen muste

PrecisionDot-tila
Kuvankäsittelytekniikkamme kehittämisen tuloksena
syntyneen laadukkaan PrecisionDot-tilan kolme
tekniikkaa (puolisävymoduuli, LUT ja MicroWeave)
parantavat laatua kaikilla tulostusmateriaaleilla.

Monipuolinen huolto ja tuki
SC-S-sarjan tulostimen epätodennäköisen
vioittumisen varalta suojanasi on kahden
vuoden vakiotakuu, jota voit halutessasi laajentaa.

TUOTTAVUUS

INNOVAATIO

Luovien sovellusten valikoima

Epsonilla uskomme, että saat tulostimestasi irti sen,
mitä panostamme siihen. SC-S-sarja on suunniteltu
perusteista lähtien ja tuottavuutta ajatellen.

Voit tulostaa työt useille eri alusmateriaaleille, kuten
kalvoille, vinyylille, kankaalle ja valokuvapaperille.
Voit luoda myös erilaisia ammattitasoisia ja
erikoiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä mainostauluja,
tapetteja, autoteippejä ja myyntipisteitä varten.

Vähemmän käyttäjän toimenpiteitä
SC-S-sarjan kuitupään puhdistusjärjestelmä huolehtii
automaattisesti tulostuspään kunnosta ja varmistaa
yhtenäisen laadun tuotannon aikana. Se pitää
myös pölyn ja roskat poissa pääkokoonpanosta
tulostuspään suorituskyvyn varmistamiseksi.

Mustevirtauksen säädin
SC-S-sarjan mustevirtauksen säädin takaa yhtenäisen
tulostuslaadun optimoimalla musteen tilan.

Suunniteltu pysymään puhtaana
SC-S-sarjan kahdella suodattimella varustettu
ilmankiertojärjestelmä varmistaa tulostimen
puhtaan ilman saannin, mikä estää mustesumun
aiheuttaman vioittumisen ajan myötä.

SC-S-sarja sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka
eivät ole uutuuksia ainoastaan Epsonin tuotevalikoimassa,
vaan tulostuksessa ympäri maailmaa. Ne parantavat
jokaisen tulosteen tarkkuutta, laatua ja tuottavuutta.
Epsonin suunnittelemat, kehittämät ja valmistamat
SC-S-sarjan tulostimet soveltuvat ihanteellisesti laadukkaiden
kylttien ja eloisien näyttöjen sekä erikoistuotteiden, kuten
tapettien ja autoteippien, tuotantoon. Jatkuvan laadun
takeena on Epsonin kahden vuoden vakiotakuu.

Lisätietoja:

www.epson.fi/signbyepson

TEKNISET TIEDOT
S40600

S60600

S80600

Tulostuspään kokoonpano

PrecisionCore TFP -tulostuspää
360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)

Kaksi PrecisionCore TFP
tulostuspäätä 360 x 2
suutinta väriä kohti (x4)

Kaksi PrecisionCore TFP
tulostuspäätä 360 x 2 suutinta (x10)

Suurin tulostusnopeus

48,6 m2/h (vedos)

95,3 m2/h (vedos)

95,1 m2/h (vedos)

2 x 4 väriä (C,M,Y,K)

9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm,
Lk, Or, Re + Mt tai Wh)

Mustepisaran vähimmäiskoko 4,2 pl
Suurin tulostustarkkuus

1 440 x 1 440 dpi1

Materiaalin leveys

300 – 1 626 mm (64 tuumaa)

Materiaalin enimmäispaksuus

1 mm

Rullan ulkohalkaisija

Enintään 250 mm

Telan ulkohalkaisija

Enintään 200 mm

Rullan paino

Enintään 45 kg
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Muste

Musteiden määrä

4 väriä (C,M,Y,K)

Mustepatruunan kapasiteetti

700 ml

LCD

2,7 tuuman LCD-värinäyttö

Liitännät

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

Mitat

L: 2 620 mm
K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 670 mm käytössä)
S: 880 mm
(enintään 1 090 mm käytössä)

L: 2 620 mm
K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 670 mm käytössä)
S: 972 mm
(enintään 1 147 mm käytössä)

L: 2 620 mm
K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 670 mm käytössä)
S: 880 mm
(enintään 1 090 mm käytössä)

Paino

279 kg (ilman mustepatruunoita)

291 kg (ilman mustepatruunoita)

284 kg (ilman mustepatruunoita)

Jännite

AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz

Syöttörullan paine

3 asetusta

Telavälit

1,6 mm, 2 mm ja 2,5 mm

Automaattinen suoristus

Kyllä

Syöttötarkkuus

+/- 0,1–0,2 %

Materiaalin nostosiirtymä

=< 10 mm

Takuu

2 vuotta paikan päällä

Melutaso

59 dB

Materiaalin automaattinen
määritys

Kyllä

1. Vaihtelee RIP-ohjelmiston mukaan.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

60,5 dB

59 dB

