
Doskonała wydajność 
Niepowtarzalna jakość

Seria drukarek sublimacyjnych SureColor SC-F



Pełne wsparcie

Brak problemów 

Epson jest uznanym producentem rozwiązań, które doskonale ze sobą 
współpracują, aby zapewniać świetne rezultaty za każdym razem. 

Prosta obsługa

Nasze innowacyjne technologie, takie jak automatyczne czyszczenie 
głowicy lub zaawansowana kontrola naprężenia, poprawiają wydajność 
i ograniczają kosztowne przestoje. 

Serwis i pomoc techniczna

Oferujemy roczną standardową gwarancję z licznymi rozszerzeniami 
pozwalającymi spełnić wszelkie wymogi. 

Nowoczesność

Drukarki sublimacyjne z serii SureColor SC-F są wspierane przez społeczność 
niezależnych producentów oprogramowania związanych z firmą Epson, dzięki 
czemu dodatkowe oprogramowanie jest stale opracowywane i zawsze dostępne.

Usprawnij pracę dzięki 
elastycznemu drukowaniu 
w wysokiej jakości

Seria drukarek sublimacyjnych SureColor SC-F zapewnia 
szybkość, wydajność i produktywność. Dzięki połączeniu 
sprzętu, atramentu, nośników i oprogramowania seria 
stanowi kompletne rozwiązanie biznesowe.

Została zaprojektowana przez wewnętrznych specjalistów firmy Epson w celu 
zapewnienia innowacji na każdym poziomie. Gwarantuje perfekcyjne wydruki 
na tekstyliach, elementach wystroju wnętrz, a także na miękkich szyldach 
i upominkach reklamowych niezależnie od tego, czy działasz w branży  
sportowej, odzieżowej, wystroju wnętrz, czy tworzysz materiały promocyjne.

W bogatej ofercie każdy znajdzie idealne urządzenie dla siebie. Dostępne są 
modele drukujące w formacie do 64 cali (1625 mm) z szybkością do 108,6 m2 
na godzinę i z dodatkową opcją czarnego atramentu HDK do specjalistycznego 
drukowania na odzieży. Konstrukcja przeciwkurzowa zapobiega pogorszeniu 
jakości wydruków i pozwala uzupełniać atrament w trakcie drukowania.

Epson oferuje także kompleksowe usługi w zakresie konserwacji i pomocy 
technicznej, które w połączeniu z niezawodnym sprzętem zapewniają każdej 
firmie doskonałą jakość i wydajność.





Ubrania sportowe w żywych barwach

Produkuj seryjnie koszulki do piłki nożnej czy kolarstwa, 
kostiumy kąpielowe i inną odzież, korzystając z drukarek 
sublimacyjnych z serii SureColor SC-F. Wybieraj spośród 
niezawodnych, ustandaryzowanych wzorów i korzystaj 
z wysokiej wydajności obniżającej całkowity koszt 
posiadania drukarki. Jaskrawe, fluoroscencyjne atramenty 
dostępne z modelem SC-F9400H pozwolą Ci zrealizować 
wszelkie projekty.

Wykorzystaj nowe możliwości 
biznesowe

Drukarki sublimacyjne z serii SureColor SC-F pomagają 
uzyskiwać najlepsze wyniki w działalności biznesowej. 
Bez względu na to, czy zależy Ci na wydajności 
w przypadku drukowania na odzieży, czy idealnej jakości 
i odwzorowaniu szczegółów w modzie i wystroju wnętrz, 
pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy.



Kolorowe projekty mody

Uwolnij wyobraźnię i skorzystaj z szerokiej gamy kolorów, 
aby tworzyć wysokiej jakości odzież. Drukarki sublimacyjne 
z serii SureColor SC-F zapewniają stabilność kolorów i dużą 
wyrazistość czerni, co jest bardzo istotne dla projektantów 
mody i przedsiębiorców. Ich konserwacja jest szybka i łatwa. 
Niezależnie od tego, czy drukujesz pojedynczą sztukę czy 
całą serię, idealnie sprawdzają się w przypadku dynamicznie 
zmieniających się, wysokich wymagań dotyczących druku 
na szerokiej gamie tkanin.

Pożądane elementy dekoracyjne

Projektantom wnętrz oraz właścicielom marek jesteśmy 
w stanie zagwarantować zarówno wysoką jakość, jak 
i doskonałą ostrość i bogate w szczegóły, realistyczne 
obrazy dopasowane do przestrzeni handlowych 
i domowych. Drukarki z serii spełniają wszelkie wymagania 
w zakresie drukowania niezbędne do produkcji zasłon, 
żaluzji, tapicerek, poduszek i płytek ceramicznych oraz 
drukowania na twardych podłożach z powłoką poliestrową.

Doskonałe miękkie szyldy

Zadbaj o to, by Twój przekaz dotarł do wszystkich, 
stosując wyróżniające się reklamy wielkoformatowe. 
Dzięki drukarkom sublimacyjnym z serii SureColor SC-F 
firmy świadczące usługi drukarskie, sklepy z reprodukcjami 
czy agencje reklamowe mogą tworzyć miękkie oznakowania 
z wykorzystaniem tkanin poliestrowych.

Atrakcyjne produkty promocyjne

Oferuj spersonalizowane produkty promocyjne z wysokiej 
jakości nadrukami, np. etui do telefonów, torby czy kubki. 
Dzięki serii drukarek sublimacyjnych SureColor SC-F osoby 
prowadzące placówki fotograficzne, właściciele sklepów 
internetowych oraz producenci będą zachwyceni jakością 
swoich produktów przy tak niskim całkowitym koszcie 
posiadania. Projektantom wnętrz oraz właścicielom marek 
jesteśmy w stanie zagwarantować zarówno wysoką 
jakość, jak i doskonałą ostrość i bogate w szczegóły, 
realistyczne obrazy dopasowane do przestrzeni handlowych 
i domowych. Drukarki z serii spełniają wszelkie wymagania 
w zakresie drukowania stawiane podczas produkcji zasłon, 
żaluzji, tapicerek, poduszek i płytek ceramicznych oraz 
drukowania na twardych podłożach z powłoką poliestrową.



Puść wodze fantazji, czerpiąc z możliwości drukarek sublimacyjnych 
z serii SureColour SC-F. Wybierz model zgodnie ze swoimi 
wymaganiami dotyczącymi wielkości produkcji, rozmiaru i formatu. 
Ciesz się bezproblemową pracą i pełną niezawodnością.

Atrament fluorescencyjny

Dwa nowe atramenty fluorescencyjne zapewniają więcej 
wariantów kolorystycznych – są idealne dla firm chcących 
poszerzyć asortyment o atrakcyjną odzież sportową.

Kompletne rozwiązanie

Firma Epson oferuje kompletne rozwiązanie – drukarkę, 
atramenty, nośniki, oprogramowanie i pomoc techniczną. 
Oprogramowanie Epson Edge Print oferowane 
w standardzie jest łatwe w obsłudze, a jego liczne 
funkcje pozwalają przyspieszyć proces drukowania 
i poprawić wyniki.

Wysoka wydajność 

Modele SC-F9400 i SC-F9400H drukują z maksymalną 
szybkością 108,6 m2/godz. i są wyposażone w stół 
grzewczy, który przyspiesza proces suszenia. Udoskonalony 
system nawijarki z niezwykle dokładnym pasowaniem 
pozwala także zwiększyć produktywność.

Większe worki z atramentem 

Torebki z atramentem CMYK mają zwiększoną pojemność 
z 1 do 1,1 litra1, co pozwala podnieść wydajność produkcji 
i uzyskać najwyższą jakość wydruków. 

SureColor SC-F9400 i SC-F9400H

64-calowe drukarki sublimacyjne SC-F9400 i SC-F9400H firmy Epson charakteryzują 
się szeroką przestrzenią barwną dzięki zastosowaniu dodatkowych, fluoroscencyjnych 
atramentów: żółtego i różowego. Pozwalają podnieść jakość projektów na wyższy poziom 
i wkroczyć na nowe rynki, np. odzieży sportowej i miękkiego oznakowania.

Dzięki różnorodnym funkcjom zwiększającym produktywność, w tym większej pojemności 
atramentu i oprogramowaniu Epson Edge Print, gwarantują wysoką jakość wydruków.

Wprowadzaj innowacje,  
korzystając z drukarek 
sublimacyjnych z serii  
SureColour SC-F



SureColor SC-F7200

Kompletne rozwiązanie do drukowania tekstyliów 
i oznakowania miękkiego o doskonałej jakości.

Najważniejsze cechy:

Drukowanie na nośnikach o szerokości do 64 cali 
(1625 mm) z szybkością do 58,9 m2/godz.

Wysoce niezawodna automatyczna nawijarka 
i dokładne przewijanie

Szybkie schnięcie — duży stół grzewczy

Układ do ładowania rolki z nośnikiem przez 
jednego operatora z automatyczną kontrolą 
naprężenia nośnika

Solidny uchwyt rolki zapobiegający przesunięciom 
papieru podczas drukowania

Możliwość dodania czarnego tuszu HDK 
w celu poprawienia gęstości czerni wydruków 
na tkaninach specjalistycznych

SureColor SC-F6300

Idealnie nadaje się do mało- 
i średnionakładowego drukowania  
na tekstyliach i sztywnych materiałach.

Najważniejsze cechy:

Drukowanie na nośnikach o szerokości do 44 cali 
(1117 mm) z szybkością do 63,4 m2/godz.

Łatwy w uzupełnianiu, wbudowany system 
zasilania w atrament o pojemności 1,5 l

W standardzie tryb HQ do drukowania w jakości 
fotograficznej na sztywnych nośnikach

Opcjonalny moduł automatycznej nawijarki

Łatwy dostęp przyspieszający prace 
konserwacyjne



SureColour SC-F500

Posiadając model SC-F500, nie musisz iść na kompromis w zakresie jakości czy wydajności. 
Wydruki mają żywe kolory i szybciej schną.

Drukarka idealnie nadaje się do produkcji małych przedmiotów promocyjnych, tekstyliów 
i odzieży, miękkich oznakowań i elementów dekoracyjnych oraz do drukowania na  
materiałach twardych, takich jak powlekane drewno czy tworzywa sztuczne. 

Technologia oszczędzająca czas

Dzięki naszej najnowszej technologii przetwarzania 
obrazu drukarka SC-F500 oszczędza czas i zwiększa 
produktywność. 4,3-calowy ekran dotykowy ułatwia 
dostęp do informacji i realizację zadań nawet przy 
założonych rękawicach.

Kompaktowa budowa

Drukarka SC-F500 mierzy zaledwie 24 cale szerokości, 
dzięki czemu mieści się w większości obszarów roboczych, 
by zapewniać wysoką jakość wydruków.

Łatwe uzupełnianie atramentu

Nie musisz już przerywać drukowania, aby uzupełnić 
atrament. Zaoszczędź czas, zwiększ produktywność 
i obniż całkowity koszt posiadania, uzupełniając 
podczas drukowania zbiorniki z atramentem za 
pomocą 140 ml butelek.

Bezproblemowe drukowanie

Konstrukcja przeciwkurzowa zmniejsza liczbę błędów 
wydruku i przestojów na czyszczenie, uniemożliwiając 
pyłowi przedostawanie się do drukarki i zapychanie dysz.

Aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, każdy zestaw 
Epson wyposażony jest w sprzęt, oprogramowanie, 
nośniki i roczną gwarancję. Nasze atramenty są zgodne 
z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska.

Poszerz swoją ofertę





Kluczowym elementem drukarek sublimacyjnych Epson 
z serii SureColor SC-F są zaawansowane technologie 
opracowane wyłącznie do urządzeń firmy Epson. 
Firmy wybierają produkty Epson, aby zmaksymalizować 
wydajność, osiągać znakomite rezultaty i obniżyć 
całkowity koszt posiadania drukarki.

Inteligentne atramenty

Atrament UltraChrome DS firmy Epson zapewnia 
żywe kolory, ostre kontury i płynną gradację.  
Jest odporny na działanie światła, prania, 
ścierania i potu. Nasza technologia przetwarzania 
obrazów PrecisionDot to tryb wysokiej jakości, 
który łączy trzy technologie podnoszące jakość 
druku: moduł półtonowy, LUT (Look-up Tables) 
oraz Micro Weave.

Jakość, na której możesz polegać

Spawane laserowo ramy2, precyzyjna technologia 
obrazowania oraz zastosowanie opracowanych 
wewnętrznie zaawansowanych rozwiązań firmy 
Epson – dzięki tym cechom każda drukarka firmy 
Epson jest odzwierciedleniem najwyższej jakości.

Najwyższa jakość obrazu

Głowica drukująca PrecisionCore TFP zapewnia 
wyjątkowo wysoką jakość obrazu dzięki 
konfiguracji dysz drukujących o rozdzielczości 
360 dpi. Dzięki temu maksymalna rozdzielczość 
wydruku wynosi 720 x 1440 dpi. 

Pełna obsługa i wsparcie

Drukarki z serii SureColor SC-F są objęte 
standardową roczną gwarancją z możliwością  
jej wydłużenia. 

Osiągaj znakomite efekty 
za pomocą precyzyjnego 
sprzętu



Technologia, która maksymalizuje 
wyniki

Kontroluj jakość wydruków za pomocą 
oprogramowania Epson Edge Print. 
Wystarczy zainstalować sprzęt 
i oprogramowanie RIP, by otrzymać 
dostęp do szeregu przydatnych 
funkcji, takich jak podgląd, hot foldery, 
kopiowanie, przycinanie, nesting, 
łączenie i tworzenie duplikatów.

Aktualizacje oprogramowania

Nasza społeczność niezależnych 
producentów oprogramowania 
wspiera serię drukarek sublimacyjnych 
SureColor SC-F, dzięki czemu nowe 
aplikacje będą zawsze dostępne. 

Znakomite rezultaty dzięki 
narzędziom firmy Epson

Oprogramowanie Epson Edge 
Print współpracuje intuicyjnie 
z innymi narzędziami firmy Epson. 
Funkcja Epson Edge Dashboard za 
pośrednictwem interfejsu przeglądarki 
internetowej pozwala skonfigurować 
indywidualne ustawienia drukowania 
w szybki i prosty sposób. Narzędzie 
LFP Accounting umożliwia obliczenie 
wartości każdego wydruku na 
podstawie zużycia atramentu i papieru. 

Nasze oprogramowanie pomaga 
w szybkim i dokładnym wyświetlaniu 
oraz planowaniu zadań drukowania.



Epson Edge 
Dashboard

Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-
F9400H

Konfiguracja głowicy 
drukowania

Głowica drukująca 
PrecisionCore TFP
800 dysz x 4 kanały x 
1 głowicę

Głowica drukująca 
PrecisionCore TFP
360 dysz x 4 kanały x 
1 głowicę

Głowica drukująca 
PrecisionCore TFP
360 dysz x 4 kanały x 
1 głowicę

Głowica drukująca 
PrecisionCore TFP
360 dysz x 4 kanały x 
2 głowice

Głowica drukująca 
PrecisionCore TFP
360 dysz x 5 kanały x 
2 głowice

Maksymalna  
szybkość druku A1: 70 s 63,4 m2/godz. 58,9 m2/godz. 108,6 m²/godz. 108,6 m²/godz.

Duża szybkość 
drukowania  
(2 przebiegi)

- 30,4 m2/godz. 30,3 m2/godz. 60,1 m²/godz. 
(4-kolorowy)

62 m²/godz. 
(6-kolorowy)

Duża szybkość 
drukowania  
(4 przebiegi)

- 15,8 m2/godz. 16,2 m2/godz. 29,9 m²/godz. 
(4-kolorowy)

32,1 m²/godz. 
(6-kolorowy)

Maks. rozdzielczość 
wydruku 2400 x 1200 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi

Maks. szerokość 
nośnika 610 mm (24 cale) 1118 mm (44 cale) 1626 mm (64 cale) 1626 mm (64 cale) 1626 mm (64 cale)

Zewnętrzna  
średnica rolki 110 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Maks. waga rolki 3 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Liczba atramentów 4 kolory (C, M, Y, K) 4 kolory (C, M, Y, K) 4 kolory (C, M, Y, K) 2 x 4 kolory  
(C, M, Y, K)

2 x 4 kolory  
(C, M, Y, K) + FY, FP

Pojemność atramentu 140 ml 1,1 l 1 l 1,1 l 1,1 l, 1 l 
fluorescencyjny

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

1608 x 1128 x 917 mm 
(szerokość x głębokość 
x wysokość)

2620 x 1013 x 1311 mm 
(szerokość x głębokość 
x wysokość)

2620 x 934 x 1332 mm 
(szerokość x głębokość 
x wysokość)

2620 x 934 x 1332 mm 
(szerokość x głębokość 
x wysokość)

Waga 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Napięcie 100 V do 240 V AC, 
50–60 Hz

100 V do 240 V AC, 
50–60 Hz

110–220 V AC,  
50–60 Hz

110–220 V AC,  
50–60 Hz

110–220 V AC,  
50–60 Hz

Nawijarka - Opcjonalnie +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Gwarancja 1 rok gwarancji 
na miejscu

1 rok gwarancji 
na miejscu

1 rok gwarancji 
na miejscu

1 rok gwarancji 
na miejscu

1 rok gwarancji 
na miejscu

1.  Nasze atramenty są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz posiadają 
certyfikaty Oeko-tex oraz REACH. 

2. Spawana obudowa dostępna jest jedynie w modelach SureColor SC-F7200 oraz SC-F9300.

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

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

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
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Infolinia: +48 22 295 37 25   

www.epson.pl

PolskaEpson

@EpsonEurope

epson-polska

https://www.facebook.com/PolskaEpson/
www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-polska/

