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Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Konfiguracja głowicy drukującej Głowica drukująca PrecisionCore TFP Głowica drukująca PrecisionCore TFP Głowica drukująca PrecisionCore 
MicroTFP

Szybkość drukowania A1 w 70 s A1 w 70 s A4 w 65 s

Ekran dotykowy 4,3 cala 4,3 cala 2,4 cala (ekran standardowy)

Maks. rozdzielczość druku 2400 × 1200 dpi 2400 × 1200 dpi 600 × 1200 dpi

Szerokość papieru 

Papier w rolce: 210 mm — 610 mm 
Arkusze cięte: 210 mm — 610 mm 
Automatyczny podajnik arkuszy 
(ASF): A4 — A3

Papier w rolce: 210 mm — 610 mm 
Arkusze cięte: 210 mm — 610 mm 
Automatyczny podajnik arkuszy 
(ASF): A4 — A3

Arkusze cięte: A4

Grubość papieru

Papier w rolce: 0,05 mm — 0,21 mm 
Arkusze cięte: 0,12 mm — 0,27 mm 
Automatyczny podajnik arkuszy 
(ASF): 0,12 mm — 0,27 mm

Papier w rolce: 0,05 mm — 0,21 mm 
Arkusze cięte: 0,12 mm — 0,27 mm
Automatyczny podajnik arkuszy 
(ASF): 0,12 mm — 0,27 mm

Arkusze cięte: 0,12 mm

Maks. Rolka 110 mm / 17 kg 110 mm / 17 kg N/A

Rodzaj atramentu Barwnikowy atrament sublimacyjny Barwnikowy atrament sublimacyjny Barwnikowy atrament sublimacyjny

Liczba atramentów (140 ml) 4 kolory (C, M, Y, K) 4 kolory (C, Fluorescencyjny różowy, 
Fluorescencyjny żółty, K) 4 kolory (C, M, Y, K)

Tusz SKU Czarny C13T49N100 Czarny C13T49N100 Czarny C13T49N100

Cyjan C13T49N200 Cyjan C13T49N200 Cyjan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Fluorescencyjny różowy 
C13T49F800 Magenta C13T49N300

Żółty C13T49N400 Fluorescencyjny żółty C13T49F700 Żółty C13T49N400

Pojemnik na zużyty atrament C13S210057 C13S210057 C13S210125

Wymiary 
(szerokość × głębokość × 
wysokość)

970 × 577 × 245 mm 970 × 577 × 245 mm 375 × 347 × 187 mm 

Waga 30 kg 30 kg 4,6 kg

Podstawka C12C933151 (opcjonalnie) C12C933151 (opcjonalnie) N/A

Napięcie Prąd zmienny, 100–240 V 50/60 Hz Prąd zmienny, 100–240 V 50/60 Hz Prąd zmienny, 100–240 V 50/60 Hz

Gwarancja 1 rok 1 rok 1 rok (6000 arkuszy)

Zwiększaj możliwości 
i realizuj założone cele

SureColor SC-F100, SC-F500 oraz SC-F501

Doskonałe do tworzenia małych nadruków reklamowych 
na sztywnych i twardych materiałach, SureColor SC-F500, 
SC-F501 oraz SC-F100 to kompaktowe drukarki 
sublimacyjne, które w kwestii jakości i wydajności nie 
mają sobie równych.

Nasza linia innowacyjnych produktów marki Epson została zaprojektowana 
z myślą o Tobie. Ponieważ stale słuchamy opinii klientów, rozumiemy, co jest 
dla Ciebie ważne i dbamy o to, aby opracowywane przez nas produkty spełniały 
Twoje oczekiwania.

Najważniejsze technologie marki Epson zostały zaprojektowane z myślą 
o bezproblemowej współpracy, która dostarczy wysokiej jakości niezawodnych 
rezultatów. Zapewniamy dodatkowo roczną gwarancję.

Przestrzegamy norm 

Dla zachowania spokoju ducha, w opakowaniach sygnowanych logo Epson 
znajduje się sprzęt, oprogramowanie, nośniki, karty gwarancyjne oraz tusze, które 
są zgodne z normami bezpieczeństwa i środowiskowymi, w tym z certyfikacją 
OEKO-TEX.

Przełącz się na 
bezkompromisową jakość

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +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.

PolskaEpson

@epson_polska

epson-polska

http://www.epson.pl
https://www.facebook.com/PolskaEpson/
http://www.instagram.com/epson_polska
http://www.instagram.com/epson_polska
https://www.linkedin.com/company/epson-polska/


Poszerz swoją ofertę Uczyń swoją pracę 
prostszą i zwiększ 
wydajnośćDrukarki z serii SureColor SC-F oferują wszechstronne 

możliwości produkcyjne, dzięki którym możesz 
poszerzyć ofertę usług. Drukarki te nie tylko spełnią 
wymogi firmy, ale również pozwolą stworzyć zabawne, 
elastyczne, dochodowe i wyjątkowe produkty, takie jak 
personalizowane piórniki lub bidony. 

Gdy oszczędność przestrzeni jest niezwykle ważna, kompaktowa SC-F100 
sprawdzi się jako niezawodna drukarka sublimacyjna A4, oferująca niskie koszty 
eksploatacji i krótkie czasy oczekiwania. Jeśli potrzebujesz wielkoformatowych 
możliwości zamkniętych w 24-calowej obudowie, drukarka SC-F500 będzie 
doskonałym wyborem. A jej siostrzany produkt, SC-F501, wspiera oszałamiające 
żółte i różowe atramenty fluorescencyjne, pozwalając Ci jeszcze bardziej 
poszerzyć ofertę.

Drukarki te oferują kompletne rozwiązania biznesowe i zostały w całości 
opracowane przez firmę Epson, aby zapewniać innowacje na każdym poziomie. 
Doskonałe do zastosowań reklamowych, wysokiej jakości nadruki digital signage 
na tekstyliach do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych.

Drukarki kompaktowe pomogą Ci w pełni wykorzystać 
przestrzeń roboczą, jednocześnie usprawniając pracę. 
Te zajmujące niewiele miejsca drukarki zostały wyposażone 
w funkcje, dzięki którym zaoszczędzisz czas, zwiększysz 
produktywność i uczynisz proces prostszym. 

Pełen zakres
System zasilania w atrament

Znacząco ogranicz przestoje i zmniejsz ryzyko błędu dzięki 
łatwym w obsłudze, oznaczonym kolorami buteleczkom 
z atramentem o pojemności 140 ml. Co więcej, zarówno 
w modelu SC-F500, jak i SC-F501 możesz uzupełniać 
atrament w trakcie drukowania. 

SC-F100
Niewielki rozmiar 

Gdy miejsce jest ograniczone, jak w przypadku lad 
sklepowych, niewielka drukarka A4 SC-F100 będzie 
idealnym wyborem, szczególnie dla małych firm oraz 
tych dopiero rozpoczynających działalność.

SC-F500 i SC-F501
Łatwy w użyciu panel dotykowy  

Uzyskaj łatwy dostęp do potrzebnych informacji 
operacyjnych przy pomocy intuicyjnego ekranu dotykowego, 
nawet wówczas, gdy korzystasz z rękawiczek.

Zabezpieczenie przed kurzem 

Zabezpieczenie przed pyłem zapobiega przedostawaniu 
się pyłu do drukarki i pozwala uniknąć błędów w druku 
spowodowanych zatkaną dyszą oraz ograniczyć 
czasochłonne cykle czyszczenia, nawet w przypadku 
pełnych pyłu środowisk pracy.

Szeroki wybór żywych kolorów

Twórz przyciągające wzrok projekty, które wyróżniają się na 
tle konkurencji. W przypadku modelu SC-F501 dostępne są 
różowe i żółte atramenty fluorescencyjne.

Osłona głowicy 

Zamontowana osłona głowicy pozwala uniknąć przestojów 
i kosztów spowodowanych uszkodzeniem nośnika przez 
głowicę drukującą.

Praktyczne 

Kompaktowa drukarka o szerokości 24 cali 
z podajnikiem do rolek i arkuszy papieru, 
inteligentny wydruk oraz opcjonalna podstawa

Oszczędność

Wbudowane narzędzie rachunkowe pozwoli Ci śledzić 
koszty za poszczególne wzory, dając Ci możliwość 
maksymalizacji zysków

Łatwość obsługi 

Wi-Fi, z 4,3-calowym ekranym dotykowym oraz 
opcjonalnym wsparciem dla Epson Edge Print

Łatwość obsługi 

Wi-Fi, z 2,4-calowym ekranem, który 
pozostaje wyraźny pod każdym kątem

Praktyczne 

Papier jest wkładany od przodu 
drukarki, która mieści do 150 arkuszy

Zastosowania

Materiały promocyjne i wyjątkowe upominki

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się nadrukami na kubki, breloki, 
czy też tworzysz spersonalizowane upominki z wykorzystaniem zdjęć, 
takie jak etui na telefony lub piórniki, seria SureColor SC-F pomoże Ci 
zoptymalizować produkcję i ograniczyć odpady.

Tekstylia i odzież

Idealne do niskonakładowej produkcji produktów na zamówienie, takich 
jak torby na ramię, poszewki i szaliki.

Epson Cloud Solution PORT
Jak wszystkie modele produkcyjne od Epson, tak i te drukarki mają 
wsparcie Epson Cloud Solution PORT. Epson Cloud Solution PORT to 
system oparty na chmurze, który pozwala monitorować wyposażenie 
lub kilka drukarek, zarządzać kosztami i planować produkcję.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


