SureColor SC-F9300

Niezrównana wydajność
Wyjątkowa jakość
Drukarka sublimacyjna SureColor SC-F9300 to kompleksowe
rozwiązanie biznesowe, które jest innowacyjne pod każdym
względem. Łącząc szybkość, jakość i precyzję drukowania,
pozwala na uzyskiwanie perfekcyjnych wydruków na tekstyliach,
miękkich szyldach, elementach wystroju wnętrz, a także na
upominkach reklamowych.

Bardzo wysoka produktywność

Kompleksowe rozwiązanie

Opłacalność

Wysokiej jakości wydruki za
każdym razem dzięki precyzyjnej
technologii nakładania atramentu

Lepsze zarządzanie drukarką dzięki
oprogramowaniu Edge Print firmy
Epson

Lepsze prowadzenie papieru, które
sprawdza się wyjątkowo dobrze
w przypadku cienkich rodzajów
papieru

Atrament UltraChrome DS — żywe
kolory, ostre kontury i płynna gradacja

Mniejsza liczba odpadów,
wysoka dokładność nawijarki
na początku drukowania
i stabilny proces transferu

Rozdzielczość druku na poziomie
360 dpi zapewniana przez głowicę
drukującą Epson PrecisionCore TFP

Wysokiej jakości technologia
nakładania atramentu PrecisionDot

Potwierdzona niezawodność

Szybkość druku

Kompleksowe rozwiązanie
obejmujące drukarkę, atrament,
oprogramowanie i gwarancję

Robocza (1 przejście) pozwalająca
na druk do 108,6 m2/godz.

Głowica drukująca Epson
PrecisionCore TFP z osłoną
Automatyczna konserwacja
zapewniająca większą niezawodność

Wysokiej jakości (4 przejścia)
pozwalająca na druk do
29,9 m2/godz.

Automatyczne czyściwo redukujące
czas trwania cotygodniowej
konserwacji aż o 80%
Możliwość podłączenia do czterech
drukarek przy użyciu oprogramowania
Edge Print firmy Epson

Dane techniczne
SureColor SC-F9300
Konfiguracja głowicy drukującej

Dwie głowice drukujące PrecisionCore TFP
Dwa zestawy po 360 dysz na potrzeby każdego
z czterech kolorów

Maksymalna szybkość druku

108,6 m2/godz.

Szybkość druku z 2 przejściami

60,1 m2/godz.

Szybkość druku z 4 przejściami

29,9 m2/godz.

Maks. rozdzielczość druku

720 × 1440 dpi

Maks. szerokość nośników

1626 mm (64 cale)

Zewnętrzna średnica rolki

250 mm

Zewnętrzna średnica nawijarki

250 mm

Maks. waga rolki

45 kg

Atrament

Liczba atramentów
Kody zamówienia atramentów

2 zestawy po 4 kolory (C, M, Y, K)
UltraChrome DS Cyan C13T741200
UltraChrome DS Magenta C13T741300
UltraChrome DS Yellow C13T741400
UltraChrome DS High Density Black C13T741X00

Zestaw konserwacyjny

C13S210063

Zestaw do czyszczenia głowicy

C13S210051

Wymiary
Waga
Napięcie
Dokładność na początku
drukowania
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Gwarancja

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

2620 × 934 × 1332 mm
(szerokość × głębokość × wysokość)
290 kg
110–220 V AC, 50–60 Hz
+/- 2,5 mm
Rok (na miejscu)

Epson Control
Dashboard

