Epson SureColor SC-F500

Rozszerz swoją
działalność

Poszerz ofertę biznesową
Nowa drukarka SureColor SC-F500 to druk w dużym
formacie zamknięty w kompaktowej, 24-calowej obudowie.
Najnowsza drukarka sublimacyjna z serii wykorzystuje butelki 140 ml, aby
zapewnić niższy całkowity koszt posiadania (TCO). Oszczędzaj czas i zwiększaj
produktywność, uzupełniając zbiorniki z atramentem bez przerywania drukowania.
Dzięki atramentom sublimacyjnym model SureColor SC-F500 drukuje wydruki
w żywych kolorach, które szybko schną.
Drukarka stanowi kompletne rozwiązanie biznesowe, które zostało
zaprojektowane przez wewnętrznych specjalistów firmy Epson w celu zapewnienia
innowacji na każdym poziomie. Gwarantuje perfekcyjne wydruki na upominkach
reklamowych, tekstyliach oraz miękkich szyldach niezależnie od tego, w jakiej
działasz branży.

Najważniejsze cechy
Prosta obsługa

Praktyczna

Wi-Fi, 4,3-calowy ekran dotykowy oraz narzędzie
Epson Edge

Niewielkie wymiary, automatyczna zmiana nośników,
inteligentne wydruki i opcjonalna podstawa

Monitorowanie kosztów

Wygoda i pojemność

Wbudowane narzędzie księgowe zapewnia
pełną kontrolę

Uzupełnianie atramentu
podczas drukowania

Jakość firmy Epson
z myślą o Tobie
Drukarka SureColor SC-F500 to nowa, kompaktowa
drukarka sublimacyjna, która idealnie nadaje się do
tworzenia małych towarów promocyjnych i twardych
podłoży bez obniżania jakości czy wydajności.
To najnowsze urządzenie z serii innowacyjnych produktów firmy Epson, które
opracowano z myślą o użytkownikach. Dzięki ciągłemu dialogowi z klientami
rozumiemy, co jest dla nich ważne, i możemy rozwijać oraz produkować
rozwiązania, które będą spełniały ich oczekiwania.
Nasze główne technologie są opracowane tak, by płynnie ze sobą
współpracowały, zapewniając wysoką jakość i niezawodne rezultaty. Wraz ze
wspomnianą jakością oferujemy roczną gwarancję dla dodatkowej pewności
działania.
Zachowanie zgodności
Wszystkie elementy zestawu, w skład którego wchodzą urządzenie,
oprogramowanie, nośniki, gwarancja i atramenty firmy Epson, są zgodne z
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz posiadają
certyfikaty Oeko-Tex oraz REACH.

Pożądana wydajność
z niezbędną prostotą
Kompaktowe urządzenie SC-F500 doskonale wpisuje się
w przestrzeń roboczą, usprawniając przepływ pracy. Ten
zaledwie 24-calowy, zajmujący niewiele miejsca model jest
wyposażony w technologię pozwalającą oszczędzać czas,
zwiększać produktywność i ułatwiać życie.
Prosty w obsłudze panel dotykowy

Osłona głowicy

Intuicyjny, 4,3-calowy ekran dotykowy umożliwia łatwy
dostęp do niezbędnych informacji. Można z niego korzystać
nawet w rękawicach.

Osłona głowicy poprawia wydajność, zapobiegając stykaniu
się nośników z głowicą.

Rozwiązanie do zasilania w atrament

Układ przeciwkurzowy

Nasze innowacyjne butelki z atramentem mogą być
stosowane do uzupełniania atramentu w trakcie
drukowania, co znacznie skraca przestoje.

Innowacyjna konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się
kurzu do wnętrza drukarki pozwala unikać błędów wydruku
spowodowanych zatkanymi dyszami oraz czasochłonnych
cykli czyszczenia, nawet w zapylonych pomieszczeniach.

Zastosowania
Przedmioty promocyjne i prezenty
Niezależnie od tego, czy tworzysz wydruki na kubkach, podkładkach pod
myszy, brelokach do kluczy, etui do telefonów czy na innych przedmiotach
promocyjnych dla szkół i firm, drukarka SC-F500 pomoże Ci usprawnić
produkcję i zminimalizować ilość odpadów.
Tekstylia i ubrania
Model SC-F500 idealnie nadaje się do nisko nakładowej produkcji np.
poszewek na poduszki czy odzieży.
Twarde podłoże
Twórz wysokiej jakości obrazy fotograficzne na powlekanym drewnie
i tworzywach sztucznych.

Model

SureColor SC-F500

Konfiguracja głowicy drukującej

Głowica drukująca PrecisionCore TFP

Szybkość drukowania

A1: 70 s

Ekran dotykowy

4,3-calowy

Maks. rozdzielczość druku

2400 x 1200 dpi

Szerokość papieru (rolka)

Papier w rolce: 210–620 mm
Arkusz: 210–620 mm
ASF: A4–A3

Grubość papieru

Papier w rolce: 0,05–0,21 mm
Arkusz: 0,12–0,27 mm
ASF: 0,12–0,27 mm

Maks. rolka

110 mm/3 kg

Rodzaj atramentu

Atrament sublimacyjny

Pojemność butelek
na atrament (140 ml)
Liczba atramentów

4 kolory (C,M,Y,K)

Kod SKU atramentu

Czarny C13T49N100
Cyjan C13T49N200
Magenta C13T49N300
Żółty C13T49N400

Zestaw konserwacyjny

C13S210057

Wymiary

970 x 811 x 245 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)

Waga

30 kg

Podstawka

C12C933151 (opcjonalna)

Napięcie

AC 100–240 V 50/60 Hz

Gwarancja

1 rok

Dążenie do odpowiedzialności społecznej i biznesowej
Firma Epson dokłada wszelkich starań, by tworzyć przyjazne dla środowiska produkty, kierując
się ideą zrównoważonego rozwoju na każdym etapie ich opracowywania – od koncepcji do
realizacji. Pomagamy klientom rozpoznawać korzyści dla środowiska, które zapewnia nasza
technologia, niezależnie od tego, czy jest to przedefiniowanie produkcji dzięki innowacyjnym
urządzeniom robotycznym, oszczędzanie energii dzięki technologii drukowania w biurze, czy
rewolucjonizowanie druku na tkaninach dzięki rozwiązaniom cyfrowym.
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
wyznaczonych przez ONZ oraz cele gospodarki obiegu zamkniętego. Oferujemy przyjazne dla
środowiska innowacje, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wybory, których dokonujemy jako
organizacje, jednostki czy społeczeństwo, są kluczowe do osiągnięcia wspólnego sukcesu.
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Treść tej publikacji nie została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych i nie odzwierciedla poglądów
ONZ, przedstawicieli tej organizacji ani państw członkowskich: www.un.org/sustainabledevelopment.

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
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

PolskaEpson

www.epson.pl

@EpsonEurope
epson-polska

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

