
Epson SureColor SC-S60610L
KARTA PRODUKTU

Poszerz swoją ofertę dzięki precyzyjnej i wydajnej drukarce 
zapewniającej doskonałą jakość

Od prostych oznakowań po skomplikowane ekspozycje i dekoracje — drukarka daje 
nowe możliwości tworzenia różnorodnych produktów na wielu materiałach. Każdy 
komponent został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Epson, by 
zapewnić bezproblemowe działanie i zagwarantować profesjonalną jakość wydruku. 

Precyzja
Drukowanie z niezrównaną dokładnością dzięki złożonemu systemowi obsługi 
materiałów stworzonym z myślą o wydajności najwyższej klasy. Drukarkę wyposażono 
w wysoce zaawansowany system automatycznej kontroli naprężenia (AD-ATC), rolki 
podajnika o dużej średnicy oraz antystatyczne, elastyczne rolki dociskowe, aby 
zoptymalizować dokładność uchwytu i podawania.

Jakość
Za sprawą najnowszej generacji podwójnych głowic drukujących PrecisionCore TFP 
firmy Epson, drukarka SC-S60610 zapewnia doskonałe i wyraziste wydruki w 
znakomitych kolorach. W tandemie z atramentami o nowej formule — Epson 
UltraChrome GS3 — drukarka może dokładnie odwzorować szeroką gamę kolorów. 
Tryb wysokiej jakości Precision Dot pozwala znacząco poprawić wygląd wydruków na 
różnych materiałach.

Wydajność
Automatyczna konserwacja głowicy drukującej i system usuwania mgiełki atramentowej 
gwarantują ciągłość drukowania przez maksymalny okres eksploatacji.

Serwis i pomoc techniczna
Jeśli nawet pojawi się jakiś problem, firma Epson rozwiąże go w ramach standardowej, 
dwuletniej gwarancji. Dostępne są również opcje rozszerzenia gwarancji, aby dłużej 
korzystać z wyjątkowej obsługi i wsparcia firmy Epson.

KLUCZOWE CECHY

Precyzyjne i dokładne wydruki
Najlepszy w swojej klasie system AD-ATC i 
zaawansowana technologia podawania 
nośników
Doskonała jakość wydruku
Najnowszej generacji głowice drukujące 
PrecisionCore TFP i atramenty UltraChrome 
GS3
Szeroki wachlarz zastosowań
Drukuj na różnych materiałach, takich jak 
przezroczysta folia, winyl, płótno i papier 
fotograficzny
Zwiększ wydajność
Automatyczna konserwacja głowicy 
drukującej i osłona zabezpieczająca; system 
usuwania mgiełki atramentowej
Profesjonalna obsługa i wsparcie
Standardowa dwuletnia gwarancja z 
możliwością rozszerzenia



INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CH23302A0

Kod kreskowy 8715946676319

Kraj pochodzenia Chiny

Epson SureColor SC-S60610L

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Pojedyncze wkłady atramentowe
Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Dokumenty gwarancyjne
Bulk Ink Solution

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)

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

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


