
SureColor SC-F6400
KARTA PRODUKTU

Niezawodny i ekonomiczny sposób produkcji szerokiej gamy tekstyliów 
i materiałów promocyjnych.

SC-F6400 to 44-calowa, 4-kolorowa drukarka sublimacyjna, opracowana dla 
producentów tekstyliów, firm zajmujących się artykułami promocyjnymi i studiów 
fotograficznych. Wykorzystuje worki z atramentem o dużej pojemności, które zawierają 
o 45% więcej atramentu, co pomaga skrócić czas wymiany i zmniejszyć ilość 
odpadów. Zintegrowana głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP zwiększa 
wydajność nawet o 20%*.

Większa wydajność
Zintegrowana głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP zwiększa wydajność nawet o
20%*. Większa produktywność dla użytkowników dzięki dużemu ekranowi 
dotykowemu, który w połączeniu z łatwo dostępnym obszarem konserwacji poprawia 
wydajność i pomaga skrócić czas przestoju drukarki.

Krótszy czas przestojów
Technologia weryfikacji dyszy skraca czas przestojów dzięki automatycznemu 
wykrywaniu i regulowaniu zatkanych dysz, co zapewnia ciągłą i niezawodną 
wydajność.

Łatwe w użyciu wkłady atramentowe
O 45% większe wkłady atramentowe** pomagają skrócić czas przestoju i wydłużyć 
czas eksploatacji, a mniej opakowań oznacza mniej odpadów. Wystarczy wstrząsnąć i 
umieścić wkłady atramentowe w urządzeniu. Dzięki temu nie ma potrzeby uciążliwego 
wlewania i mieszania atramentu.

Kompletny pakiet
SC-F6400 oferuje użytkownikom kompletne rozwiązanie, dzięki czemu wszystko działa 
w harmonii: od sprzętu i oprogramowania po głowice drukujące, atrament i gwarancję.

KLUCZOWE CECHY

Kompletne rozwiązanie firmy Epson
Sprzęt, oprogramowanie, zintegrowana 
głowica drukująca, atrament i papier 
sublimacyjny
Łatwy montaż
Specjalne narzędzia i specjalistyczna 
wiedza nie są wymagane
Opcjonalna rolka do nawijania
Drukowanie dłuższych, nieprzerwanych 
długości przez nawijanie nośnika na rdzeń
Trwałość produktu
Ulepszona specyfikacja wydłuża okres 
eksploatacji produktu i zwiększa zwrot z 
inwestycji
Niski całkowity koszt eksploatacji
Łatwy dostęp użytkowników i redukcja 
przestojów



INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CK13301A0

Kod kreskowy 8715946708218

Kraj pochodzenia Chiny

SureColor SC-F6400

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ink set
Zestaw konserwacyjny
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Podręcznik użytkownika (płyta CD)
Dokumenty gwarancyjne

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
UltraChrome DS Cyan T53L200 (1.6Lx2) (C13T53L200)
UltraChrome DS Magenta T53L300 (1.6Lx2) (C13T53L300)
UltraChrome DS Yellow T53L400 (1.6Lx2) (C13T53L400)
UltraChrome DS High Density Black T53L900 (1.6Lx2) 
(C13T53L900)
Head Maintenance Kit S400145 (C13S400145)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Waste ink bottle (C13T724000)
Auto Cutter Spare Blade S902006 (C13S902006)

OPCJONALNE AKCESORIA

Roll Adapter SC-F6300
C12C934701
Auto Take-Up Reel SC-F6300
C12C934671A0

1.  W porównaniu z SC-F6300

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.  
Oddział w Polsce 
 
The Park Warsaw 
Ul. Krakowiaków 48 
02-255 Warszawa 
 

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


