SureColor SC-T5400M

Viteză şi precizie pentru
printarea şi scanarea de
documente tehnice

SureColor SC-T5400M este un multifuncţional şi un
scaner pentru documentele tehnice de formate mari,
care oferă printuri de calitate superioară pentru desenele
profesionale, arhitecturale sau inginereşti, cu dimensiuni
de până la 36 de inci; inclusiv reproducerea excelentă a
adnotărilor de mână sau a evidenţierilor. Această model
robust de imprimantă şi scaner de mare viteză este ideal
pentru producerea formatelor CAD şi GIS detaliate şi cu
specificaţii înalte.
Cel mai nou model din seria de imprimante SureColor SC-T oferă cel mai înalt nivel
de calitate şi cea mai realistă reproducere a culorilor din gamă. Fiind uşor de folosit
şi accesibil, modelul SC-T5400M nu face rabat de la calitate. Acest model cu design
compact poate fi integrat fără probleme în mediul dvs. de lucru, putând scana până
la 30,5 metri. Imprimanta are un suport pentru rolă ce acceptă o medie de tipărire
cu o lungime de 150 de metri, lucru care implică modificări minime şi eficienţă
sporită.
SC-T5400M este alegerea ideală pentru specialiştii care lucrează în reprografie
la scară largă. Scanaţi, printaţi, actualizaţi şi scanaţi din nou, ori de câte ori aveţi
nevoie.

Flux de lucru
Optimizaţi fluxurile de lucru cu aplicaţia de
printare automată de la Epson, compatibilă
cu formatele PDF, JPEG şi TIFF.
Utilizare uşoară
Utilizaţi o suită de funcţii intuitive şi de
software inteligent pentru a printa şi
scana documentele fără efort, pentru
rezultate de înaltă calitate, de fiecare
dată.
Fiabilitate
Epson proiectează şi produce tehnologiile
integrate în modelul SC-T5400M,
pentru rezultate de înaltă calitate şi de
încredere, dar şi pentru o durată lungă de
funcţionare a echipamentului.
Accesibilitate
Beneficiaţi de un cost total de exploatare
redus (TCO) prin costuri de operare mici,
întreţinere minimă şi preţ accesibil.

Calitate, consecvenţă
şi fiabilitate
În ceea ce priveşte printurile de formate mari, consecvenţa este
una dintre cele mai mari priorităţi. Pentru desenele tehnice, este
esenţial să vă bazaţi pe precizie de fiecare dată când realizaţi
printuri. SC-T5400M oferă acelaşi nivel de precizie atât pentru
utilizatorii obişnuiţi, cât şi pentru cei ocazionali.
Tehnologiile proprietare extrem de intuitive diferenţiază modelul SC-T5400M, astfel că utilizarea
este lipsită de probleme şi printurile sunt de înaltă calitate. Tehnologia unică de verificare a
duzelor de la Epson împiedică blocarea duzelor cauzată de depunerile de praf, reducând
în acest fel erorile de printare, cutele şi umbrele. Calitatea imaginilor este constantă, chiar şi
atunci când documentele prezintă adnotări de mână sau evidenţieri.
Calitate şi viteză la printare
SC-T5400M vă oferă numeroase opţiuni în ceea ce priveşte modul în care printaţi, cu
versatilitate pe mediile de tipărire mate şi pe cele lucioase, şi în ceea ce priveşte printarea fără
margini, astfel încât detaliile documentelor vor rămâne intacte. Poate să printeze linii negre cu
o lăţime de doar 0,02 mm. De asemenea, printarea documentelor de formate mari nu trebuie
să fie un proces lent. SC-T5400M poate printa o imagine A1 în aproximativ 22 de secunde.
Alegerea dimensiunilor pentru imagini este pur şi simplu o chestiune de selectare a opţiunilor
de scalare oferite de imprimantă, de la 25% la 400%. Vă veţi putea ocupa de medii de tipărire
cu grosimi diferite, deoarece imprimanta gestionează documente cu o grosime de până la
0,08 mm.
Design compact şi dimensiune mică
Chiar dacă este o imprimantă de format mare, SC-T5400M nu ocupă mult spaţiu. Designul
compact şi discret poate fi integrat fără efort la locul de muncă. Standul pliabil permite
utilizarea pe birou, astfel încât procesele să fie mai simple şi mai practice.
Calitate la preţ accesibil şi fără compromisuri
SC-T5400M este o imprimantă pentru formate mari, entry-level, cu un preţ competitiv.
Aceasta oferă rezultate profesionale, care reduc costul total de exploatare, datorită nivelului
redus al întreţinerii şi al cheltuielilor de funcţionare.

Grafică incredibilă

Printare în scopuri multiple

Desene tehnice

Grafica în formate mari, de înaltă
calitate şi accesibilă este printată fără
efort pentru a fi utilizată în domeniul
construcţiilor, de către comercianţi, în
supermarketuri, în şcoli şi în universităţi.

De la organizaţiile din sectorul public
la centrele foto comerciale, această
imprimantă SC-T5400M, compactă
şi extrem de versatilă, revoluţionează
modul în care documentele de formate
mari sunt printate şi stocate pentru
o eficienţă operaţională ridicată, prin
funcţiile flexibile de printare şi scanare.

SC-T5400M a fost special concepută
pentru gestionarea printurilor de formate
mari, cu desene CAD şi tehnice pentru
arhitecţi, ingineri şi alţi specialişti din
domeniul construcţiilor. La fel ca în
cazul documentelor realizate recent,
SC-T5400M este ideală pentru
reproducerea de planuri, hărţi sau orice
alte materiale printate de formate mari.
Documentele scanate pot fi convertite
în fişiere electronice care pot fi printate,
trimise prin e-mail sau stocate digital.

Tehnologie avansată şi
uşor de utilizat
SC-T5400M simplifică printarea pentru formate mari. O
imprimantă foarte intuitivă, pe care utilizatorii cu metode
şi cerinţe de lucru diferite o vor găsi foarte uşor de utilizat
pentru scanarea şi printarea de documente.
Scanerul cu încărcare prin partea de sus, copiatorul şi dimensiunea mică sunt ideale
pentru toate tipurile de mediu de lucru. Panoul cu ecran LCD tactil mare, de 4,3 inci,
permite utilizatorilor să controleze întregul proces, prin instrucţiuni clare şi prin
vizualizarea uşoară a informaţiilor de stare a echipamentului.
Tehnologiile extrem de intuitive de la Epson permit operarea fără probleme prin
conectivitatea Wi-Fi şi abilitatea de a scana şi printa direct prin conexiunile USB.
Pe lângă printare, puteţi trimite scanările prin e-mail, puteţi stoca documentele în
foldere de reţea sau puteţi transfera documente pe o unitate USB.
Soluţia perfectă pentru fluxul de lucru al afacerii dvs.
Asocierea imprimantelor tehnice cu infrastructurile tehnologice existente ale
afacerii poate fi dificilă, însă SC-T5400M este o imprimantă diferită. Aceasta
poate fi integrată cu uşurinţă în operaţiunile de afaceri, fără întreruperea fluxului de
lucru. În realitate, aceasta adaugă opţiuni pentru scanarea, printarea şi stocarea
documentelor în formate mari.
SC-T5400M acceptă formatele electronice, inclusiv PDF, JPEG şi TIFF. Aceasta
printează şi copiază documentele direct, fără a fi nevoie de un PC. Proiectată de
Epson, SC-T5400M este compatibilă cu toţi furnizorii principali de software tehnic,
inclusiv Autodesk, Bentley, Grafisoft, Dassault şi Nemetshek.

Model
Tehnologie

Scanare

Funcţii all-in-one
Tehnologie cerneală
Lungime maximă a scanării
Viteză de scanare
Integrare avansată a documentelor
Formate de printare
Format date pentru scanare
Destinaţie date pentru scanare
Tip scaner
Sursă de lumină
Rezoluţie optică
Viteza de printare a primei pagini

Cerneală
Printare

Calitate precizie linii
Dimensiune minimă a picăturii
Rezoluţie printare
Gestionare
hârtie/medie
de tipărire

Copiere

Informaţii
generale

Formate hârtie
Grosime hârtie compatibilă
Dimensiuni printuri fără margini
Viteză copiere
Reducere/mărire
Număr maxim de copii
Grosime
Memorie
Consum energetic
Tensiune de alimentare
Dimensiuni
Putere acustică la funcţionare
Servicii de printare de pe mobil şi
din cloud
Compatibilitate
sisteme de operare
Interfeţe

SureColor SC-T5400M
Printare, scanare, copiere
Ultrachrome® XD2
30,5 m (1.200 inci)
4,5 inci/secundă (color, pe o singură faţă, 200 dpi) 7,5 inci/secundă (alb-negru, pe o singură faţă, 200 dpi)
E-mail, FTP, foldere de reţea, USB, dispozitiv USB de memorie
JPEG, TIFF, PDF
PDF, TIFF (o singură pagină şi pagini multiple), PDF criptat (o singură pagină şi pagini multiple)
FTP, FTP securizat, server de e-mail, USB
Senzor de imagine (CIS)
LED dublu (RGB)
600 dpi x 600 dpi (orizontal x vertical)
22 de secunde (ISO/IEC 24734:2008)
UltraChrome XD2 Cyan 110 ml (C13T41R240)
UltraChrome XD2 Magenta 110 ml (C13T41R340)
UltraChrome XD2 Yellow 110 ml (C13T41R440)
UltraChrome XD2 Black 110 ml (C13T41R540)
UltraChrome XD2 Cyan 350 ml (C13T41F240)
UltraChrome XD2 Magenta 350 ml (C13T41F340)
UltraChrome XD2 Yellow 350 ml (C13T41F440)
UltraChrome XD2 Black 350 ml (C13T41F540)
Pachet cu pad de înlocuire fără margini (C13S400064)
Lamă de rezervă pentru tăiere automată (C13S902007)
Cutie de întreţinere (C13T699700)
0,02 mm ± 0,1%
4 pl, cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
2.400 x 1.200 dpi
Coli tăiate: De la A4 la A0 (36 inci), de la B1 la B5
Rolă: Rolă de 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36" (91,4 cm)
0,05 mm – 0,3 mm
254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm
22 de secunde pentru A1
25% – 400%
99
0,8 mm
Memorie de 1 GB plus memorie flash de 8 GB
38 W, 13 W (în standby), 0,25 W (oprită)
Curent alternativ 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
1.385 x 750 x 1.060 mm (lungime x lăţime x înălţime)
7,5 B (A)
Apple AirPrint
Mac OS X 10.6.8 sau o versiune mai recentă, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista,
Windows XP
USB 3.0, interfaţă Ethernet Gigabit, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct

Acordăm o importanţă deosebită responsabilităţii
corporative şi sociale
Epson şi-a luat angajamentul de a dezvolta produse ecologice, ceea ce înseamnă că
sustenabilitatea este un aspect esenţial de la proiectare şi până la finalizare. Ajutăm clienţii
să recunoască avantajele de mediu aduse de tehnologie, indiferent dacă este vorba de
redefinirea producţiei prin robotică inovatoare, de economisirea de energie prin tehnologia
noastră de printare pentru birou sau de revoluţionarea printării textile prin soluţii digitale.
Respectăm toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite şi obiectivele
economiei circulare. Oferim inovaţii sustenabile, deoarece recunoaştem că alegerile pe care
le facem în calitate de organizaţii, persoane fizice sau persoane juridice vor fi esenţiale pentru
succesul nostru comun.
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Conţinutul acestei publicaţii nu a fost aprobat de Organizaţia Naţiunilor Unite şi nu reflectă opiniile Organizaţiei
Naţiunilor Unite sau ale funcţionarilor săi ori ale statelor membre www.un.org/sustainabledevelopment
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