Řada SureColor SC-T

Profesionální tisk
Zachyťte každý detail

Přinášíme
inovace
Bez ohledu na to, zda jde o vaši první investici do velkoformátové
tiskárny nebo o rozšíření vašich zařízení pro tisk a kopírování, řada
Epson SureColor SC-T je pro vás tím pravým řešením.
Řídíme celý proces návrhu a výroby a každá tiskárna této řady je vybavena jedinečnou
technologií tiskové hlavy PrecisionCore MicroTFP společnosti Epson. To zaručuje výjimečný
výkon a produktivitu na ideální úrovni pro společnosti všech velikostí.
Pokud chcete tiskárnu pro příležitostný velkoformátový plakát, schéma nebo potřebujete
pravidelný velkoformátový tisk různých médií, máme pro vás tiskárnu, která bude plně
vyhovovat vašim požadavkům.

Technologie tiskové hlavy PrecisionCore MicroTFP

Epson a životní prostředí
Všechny naše produkty vyvíjíme tak, aby byl jejich životní cyklus ekologicky udržitelný.
Společnost Epson navrhuje své výrobky tak, aby se minimalizoval jejich dopad na životní
prostředí a emise CO2 během celého životního cyklu výrobku. To zahrnuje energeticky
úsporný návrh, který není náročný na zdroje, eliminaci škodlivých látek v procesu výroby
a používání minimálního množství obalů. Společnost Epson navíc nabízí celou řadu velikostí
snadno vyměnitelných zásobníků inkoustu, které pomáhají zachovat nízké náklady. Všechny
zásobníky inkoustu Epson jsou recyklovatelné.
Spolehlivý provoz
Vaše tiskárna Epson se dodává s minimálně roční zárukou poskytovanou u zákazníka.
Doporučujeme tiskárnu po převzetí zaregistrovat na stránkách naší společnosti. Ačkoliv jsme
si jisti, že vám bude tiskárna dlouhé roky spolehlivě fungovat, byli bychom neradi, pokud by
vás měla postihnout neočekávaná chyba nebo selhání. Volitelná prodloužená záruka Epson
CoverPlus u zákazníka zajistí nepřetržitý chod vaší výrobní linky.
Chcete-li získat další informace o záruce CoverPlus, kontaktujte zástupce společnosti Epson.
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Představujeme nejnovější generaci velkoformátových
multifunkčních tiskáren Epson
Od příležitostného velkoformátového tisku po investice pro
zajištění vyšší produktivity – s novými základními stolními
a samostatně stojícími tiskárnami řady SureColor SC-T
(SC-Tx100 a SC-Tx405) budete mít opět vše pod
kontrolou – výstup, náklady a flexibilitu.
Díky modernímu provedení s čistým designem a minimálními
rozměry tyto tiskárny poskytují špičkový výkon pro
dokonalý a detailně zpracovaný výstup. I když potřebujete
velkoformátový tisk jen občas, oceníte vynikající výsledky,
které nepokazí zablokované tiskové hlavy ani znečištění
prachem z důvodu nepravidelného využití.
Nejste zrovna u stolu? Modely SureColor SC-Tx100
a SC-Tx405 nabízejí možnosti připojení k síti včetně tisku
prostřednictvím sítě Wi-Fi s využitím kompatibilních zařízení
podporujících technologii Direct Wi-Fi, jako je například
Apple AirPrint™.

Navrženo a vyrobeno pro váš další velký projekt
Když vybíráte velkoformátovou tiskárnu, upřednostňujete
kvalitu před rychlostí nebo cenu před produktivitou?
V případě tiskáren SureColor SC-Tx200 nemusíte hledat
kompromisy.
Díky různým konfiguracím vždy najdete model, který
bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Máte na výběr
24", 36" a 44" tiskárny s možností jedné nebo dvou rolí,
multifunkčním provedením (tisk, skenování a kopírování)
a podporou modulu Adobe® PostScript® 3™. Všechny
modely jsou vybaveny nejmodernější technologií, umožňující
snadno tisknout i složité úlohy.
Výběr z celé řady velikostí vysokokapacitních inkoustových
zásobníků nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví, což je
ideální pro pravidelný velkoformátový tisk celé řady médií až
do tloušťky 1,5 mm.
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Velkoformátová tiskárna
přizpůsobená vaší firmě
Vlastní možnost velkoformátového tisku zajistí rychlost,
pohodlí, všestrannost, lepší produktivitu, náklady pod
kontrolou a maximalizaci zisku.
Nízké provozní náklady a vysokorychlostní tisk na celou řadu médií zajistí, že
se vám investice mnohonásobně vrátí, zejména pokud přecházíte od externího
dodavatele tisku. Vytvářejte větší dokumenty, aniž byste museli snížit nároky na
kvalitu. Naše síťové modely umožní tisk přímo z mobilních zařízení.

Architekti
Tisk výjimečně detailních návrhů CAD
Vytvářejte nové perspektivy a umožněte zákazníkům a kolegům procházet bohatě
zpracované návrhy, vizualizace a grafy v ohromujícím provedení plném barev,
dokonalých detailů a ostrých fotografií. Řada velkoformátových tiskáren SureColor
SC-T plní požadavky kladené na tisk souborů CAD a výkresů, schémat,
obchodních návrhů a dokumentů požadovaných klienty a právními aspekty vašich
projektů.

Reklamní agentury
Získání pozornosti a rozšíření sdělení
Dejte o sobě vědět a získejte pozornost zákazníků rychlým a snadným vytvořením
zářivých reklam, které přitáhnou zrak zákazníků. Můžete tisknout vše – od
velkoformátových plakátů ve fotografické kvalitě po bannery. Velkoformátová
tiskárna zvýší efektivitu vašeho marketingu a umožní vám bez obtíží přecházet od
jednoho marketingového výtvoru k jinému.

Technické obory
Neuvěřitelně detailní a rychlý tisk
Díky nízkým nákladům a vysokým rychlostem jsou velkoformátové tiskárny řady
SureColor SC-T ideální pro techniky. Umožňují tvorbu detailních a přesných
velkoformátových výkresů, vizualizací, schémat, plánů a dalšího obsahu.
Dlouhotrvající výkon tiskových hlav a méně častá výměna zásobníků znamená,
že máte pod kontrolou kvalitu tisku při současné úspoře času a zvýšení zisků.
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Malé firmy

Reprografie

Prostor pro kreativitu

Potěšte své zákazníky úchvatnou kvalitou

Od plakátů po bannery, od prezentací po grafiku – co řekne
o vaší společnosti více než velké obrázky směle zobrazující
vaše zákazníky spokojené s vašimi produkty a službami?
Velkoformátový tisk dokáže pozvednout image vaší značky
za hranice vašich představ, takže vaše společnost vynikne
mezi konkurencí.

Tiskárny řady SureColor SC-T umožňují bezproblémovou
integraci do vašich pracovních procesů s využitím
naší automatizované tiskové aplikace nebo volitelného
modulu Adobe® PostScript® 3™ (pro pokročilejší modely)
s podporou formátů PDF, JPEG a TIFF. Můžeme tisknout
také ze souborů CAD, celé řady počítačových publikačních
aplikací a sad projekčního softwaru.

Realitní agenti

Vzdělávání

Vystupte z davu

Inspirujte mladé

Velkoformátová tiskárna vám umožní tisknout vlastní cedule,
vývěsní tabule, bannery na lešení, půdorysy, polepy na okna
a nástěnné mapy – sami si vyrobíte vše, co potřebujete
k propagaci své společnosti a získání nejlepších výsledků
pro své zákazníky.

Školy, vysoké školy a univerzity často musí disponovat
nejnovější technologií, aby dokázaly motivovat příští
generace. Tiskárny SC-T3100M a SC-T5100M pomohou při
skenování výukových materiálů, aby se zvýšila produktivita
a účelnost. Nadchněte studenty a učitele vytvářením
úchvatných tištěných doprovodných materiálů a tiskněte si
sami propagační materiály pro školní akce.

Stavebnictví
Náklady pod kontrolou a vyšší flexibilita
Udělejte na své zákazníky a partnery dojem prezentacemi velkoformátových
dokumentů a plánů s dokonale jasnými, kvalitními a detailními snímky. Model
SC-T5400M, vybavený dokonale integrovaným skenerem zajišťujícím rychlou
reprodukci předloh, významně zjednodušuje převod výkresů CAD nebo
grafických schémat do papírové podoby. Tiskněte a skenujte i z telefonu nebo
tabletu s možností přímého sdílení. Dokonalá volba, pokud chcete rychle, přesně
a levně vytvořit vnitřní označení budov, reklamní prvky na plášť budovy a lešení
a velké síťové bannery.
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Výjimečná kvalita
a výkon napříč
celým sortimentem
Profesionální výkon na každé úrovni
Vše, co potřebujete od značky Epson – kvalita, inovace a výkon – v kompaktním provedení,
které se vejde i na ta nejmenší pracoviště. Nízké celkové náklady na vlastnictví jsou ideální
pro majitele firem, kteří se chtějí přesunout od externě zajišťovaného velkoformátového tisku
k vlastním zařízením. Připojení k síti Wi-Fi umožňuje tisknout odkudkoli pomocí mobilního
zařízení a kompatibilních aplikací.
Modely SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 a SC-T5400M mají nejmenší rozměry
ze všech našich velkoformátových tiskáren, takže se vejdou i na nejkompaktnější pracoviště.
Model SC-T3100x je první tiskárnou formátu 24", která je vybavena systémem doplňování
inkoustů. Inkousty lze doplňovat i za provozu. Model SC-T5400M má plně integrovaný
skener pro skenování předloh délky až 30,5 metru na jeden průchod.
Velkoformátový inkoustový tisk s vysokou rychlostí začínající na 22 sekundách na A1 a bez
ztráty kvality díky inkoustu UltraChrome XD2 zajistí výsledky, které vás ohromí.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Základní stolní nebo samostatně stojící velkoformátové tiskárny s nejmenšími rozměry
a plochým povrchem pro nejúspornější prostory. Vytvářejte denně detailní velkoformátové
výtisky v profesionální kvalitě. Zásobníky pigmentových inkoustů se dodávají v různých
velikostech pro nejrůznější tiskové potřeby. Model SC-T3100x využívá zásobníky s možností
doplňování za provozu z jednotlivých 140ml lahviček.*
* Pouze model SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Základní stolní nebo samostatně stojící velkoformátové tiskárny vyžadující minimální prostor
a nastavení. Uživatelské rozhraní, které je intuitivní a snadno přístupné. Umožňují podle
vaší potřeby vytvářet úchvatné výtisky bez ztráty barev a detailů. Rozšiřte svou produktivitu
s celou řadou velikostí zásobníků inkoustu: 110 ml, 350 ml a 700 ml.
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Všestranný, flexibilní
velkoformátový tisk
Velkoformátová tiskárna pro každé pracoviště
Od plakátů a bannerů přes dekorace na zeď po vnitřní a krátkodobé venkovní cedule a schémata –
tiskárny řady SureColor SC-T přivedou vaše výtvory k životu. Každá tiskárna formátu 24", 36" a 44" je
vybavena tiskovou hlavou PrecisionCore MicroTFP se stejnou garantovanou životností jako tiskárna.
Inkoust UltraChrome XD zajišťuje trvanlivé výtisky s odolností vůči rozmazání a vodě. Všechny modely
se také dodávají s 1 GB paměti RAM pro rychlé zpracování obrazu a dále nabízíme volitelné vylepšení
v podobě pevného disku s kapacitou 320 GB pro ukládání úloh a jejich opětovné použití.
Náš sortiment budeme dále rozšiřovat o inovativní technologie, které umožní bezpečný a spolehlivý tisk
přísně tajných souborů. Tato řada kompaktních, uživatelských přívětivých tiskáren byla vytvořena pro
profesionály v oblasti architektury, projektování, stavebnictví a návrhů CAD.
Dále nabízíme následující:
Modely s multifunkčním tiskem, kopírováním a skenováním
Volitelná podpora modulu Adobe® PostScript® 3™ se dvěma procesory s frekvencí 1,6 GHz vám
umožní rychle a přímo tisknout ve více formátech včetně souborů s různými typy dat
Některé modely jsou k dispozici ve standardní konfiguraci a konfiguraci se dvěma rolemi, která
umožňuje automatické podávání papíru a přepínání mezi rolemi
Různé velikosti zásobníků inkoustu – 110 ml, 350 ml a 700 ml.

SureColor SC-T3200
24" čtyřbarevný velkoformátový tisk s vysokou rychlostí
a přesností. Intuitivně se spojí s celou řadou grafických
programů, programů CAD a GIS, což z ní činí ideální
produkt pro vytížená pracovní prostředí. K dispozici pouze
ve standardní konfiguraci (jedna role).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36" čtyřbarevná velkoformátová tiskárna. Nejlepší rozlišení
a kvalita obrazu. Neuvěřitelně jednoduché používání pro
profesionální projektanty i nováčky v oboru. Umožňuje
přímou synchronizaci s celou řadou programů CAD
a předních projekčních programů – ideální pro všestranné
kanceláře zaměřené na různé projekční činnosti. K dispozici
ve standardní konfiguraci nebo konfiguraci pro dvě role.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44" vysokorychlostní čtyřbarevná velkoformátová tiskárna
spojující výkon, kvalitu a příznivý poměr hodnoty a ceny.
Zajišťuje maximální produktivitu a flexibilitu, je ideální pro
použití s programy CAD, reprografii, vzdělávání a tisk
POS plakátů. Nabízí bezkonkurenční kombinaci přesnosti
a rychlosti. K dispozici ve standardní konfiguraci nebo
konfiguraci pro dvě role.
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Multifunkční technické
tiskárny produkující
přesné výsledky
Multifunkční tiskárny jsou ideální pro technický tisk
a skenování, dokonce i pro detailní ručně psané
poznámky. Jsou cenově dostupné a snadno se používají.
Produkují přesné a kvalitní výtisky za všech okolností.

SureColor SC-T3100M
Při šířce 24" (610 mm) nabízí model SC-T3100M nejlepší poměr
ceny a výkonu ve třídě multifunkčních tiskáren Epson. Tento model
dokáže skenovat předlohy délky až 2,72 m rychlostí až 4,5" za
sekundu, s výjimečnou kvalitou tisku a rychlostí. Je ideální pro prodejny
a tisk plakátů a umožňuje vytisknout obraz velikosti A1 za pouhých
34 sekund.

SureColor SC‑T5100M
Tato multifunkční tiskárna nabízí všechny výhody tiskárny SC-T3100M
a s velikostí 36" (914 mm) je tedy jejím rozměrnějším protějškem.
Tento model představuje pokročilejší řešení pro stavební firmy, které
hledají špičkovou kvalitu tiskáren pro nízký objem tisku, ale s vyšší
produktivitou.

Modely SC-T5100M, SC-T5100 a SC-T5400M jsou vybaveny
funkcí přímého skenování a tisku z média USB, včetně souborů
PDF bez dodatečných nákladů1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36" čtyřbarevná velkoformátová tiskárna s integrovaným displejem pro
skenování, kopírování a sdílení. Zajišťuje ostrý a přesný tisk s nízkými
náklady. K dispozici ve standardní konfiguraci nebo konfiguraci pro dvě
role.

SureColor SC-T5400M
Tato velká, samostatně stojící tiskárna dokáže skenovat podklady
o délce až 30,5 m. Tiskárna je 36" (914 mm) široká a jedná se o náš
nejvšestrannější a nejvýkonnější model. Bez problémů zapadne do
každé konstrukční, projekční či architektonické kanceláře. Tiskne na
matná i lesklá média a umožňuje tisk bez okrajů až do velikosti A0.
Zvládne tisknout černé čáry o tloušťce pouhých 0,02 mm. Při tisku
proto zachytí každý detail (110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44" vysokorychlostní čtyřbarevná velkoformátová tiskárna
s integrovaným displejem pro skenování, kopírování a sdílení.
Dokument formátu A1 zkopírujete za pouhých 39 sekund, tisk formátu
A1 trvá 28 sekund. Dokumenty a fotografie jsou skenovány s optickým
rozlišením 600 dpi, které zajistí čisté černobílé i barevné kopie.
K dispozici ve standardní konfiguraci nebo konfiguraci pro dvě role.
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Technické specifikace produktu
Model

Inkoust

Rychlost

Skener

Kopírování

24" tiskárny

SC-T2100

SC-T3100(N)

Čtyřbarevný
pigment

Pětibarevný
pigment

Barva inkoustu

CMY, Mk

CMY, Bk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Objem I/C (ml)

Čer.: 50/80
Bar.: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Snímač

-

-

CIS

-

-

-

Zdroj světla

-

-

Jeden

-

-

-

Optické rozlišení

-

-

600

-

-

-

Rychlost skenování
(200 dpi)

-

-

1,5"/s (barvy)
4,5"/s (monochromaticky)

-

-

-

Maximální délka
skenované předlohy (m)

-

-

2,72

-

-

-

Měřítko

-

-

25 až 400 %

-

-

-

Maximální počet kopií

-

-

99

-

-

-

Tloušťka (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

TIFF, JPEG, PDF

-

-

-

4,3" (dotykový)

4,3" (dotykový)

4,3" (dotykový)

2,7" (barevný)

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Role: 0,21
List: 0,27

Role: 0,21
List: 0,27

Role: 0,3
List: 0,3

Role: 0,5
List: 0,8
Deska: 1,5

Poster board

-

-

-

Ano

Tisk bez okrajů

-

-

Ano

Ano

Až A3

Až A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Ano

-

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

HDD: volitelně
(320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Rychlost tisku (s) 1*

Dutinka role
Max. tloušťka média
(mm)

Automatický podavač
listů
Rozhraní
-

Přímý tisk z USB

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Příkon (W)
(tisk/připraveno/spánek)
Rozměry (mm)
š×h×v

SC-T3200

Barvivo: CMY
Pigment: BK

Maximální průměr (mm)

Tiskový jazyk

SC-T3405N

Čtyřbarevný
pigment

Ovládací panel

Možnosti
připojení

SC-T3100x

Sada inkoustů

Podporované soubory

Předlohy

SC-T3100M

-

970 × 696 × 913

970 × 696 × 974

-

1 080 × 750 × 1 060

1 050 × 762 × 1 117

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230

970 × 505 × 292

970 × 680 × 230

1 080 × 668 × 585

1 050 × 691 × 613

S podstavcem
Bez podstavce

Ano

S podstavcem

38

38

45

-

64

67

Bez podstavce

27

27

35

29

49

54

Hmotnost (kg)

*1 Režim: Koncept / médium CAD: Obyčejný papír A1
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36" tiskárny

SC-T5100(N)

SC-T5100M

44" tiskárny

SC-T5405

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

Čtyřbarevný
pigment

Čtyřbarevný
pigment

Pětibarevný
Všechny pigmenty

Pětibarevný
pigment

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Čer.: 50/80
Bar.: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Jeden

-

Jeden

Duální

Duální

-

600

-

600

600

600

-

1,5"/s (barvy)
4,5"/s (monochromaticky)

-

4,5"/s (barvy)
7,5"/s (monochromaticky)

6 obr./s (barvy)
13 obr./s (stupnice šedé)

6 obr./s (barvy)
13 obr./s (stupnice šedé)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 až 400 %

-

25 až 400 %

25 až 400 %

25 až 400 %

-

99

-

99

99

99

-

0,5

-

0,5

1,3

1,3

-

TIFF, JPEG, PDF

-

TIFF, JPEG, PDF

TIFF, JPEG, PDF

TIFF, JPEG, PDF

4,3" (dotykový)

4,3" (dotykový)

2,7" (barevný)

2,7" (barevný)

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Role: 0,21
List: 0,27

Role: 0,3 List: 0,3

Role: 0,5
List: 0,8
Deska: 1,5

Role: 0,5
List: 0,8
Deska: 1,5

-

-

Ano

Ano

-

Ano

Ano

Ano

Až A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Ano

-

-

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

HDD: volitelně (320 GB)

HDD: volitelně (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Ano

1 268 × 696 × 913

1 268 × 696 × 974

1 385 × 750 × 1 060

1 405 × 762 × 1 128

1 405 × 762 × 1 128

1 268 × 505 × 230

-

-

-

-

46

54

88

89

84

84

33

41

76

77

-

-
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SureColor T2100, T3100(N), T3100M, T3100x*, T5100(N) T5100M
Inkoust a spotřební materiály

Volitelné příslušenství

UltraChrome XD2 Cyan 26 ml

C13T40C240

UltraChrome XD2 Yellow 26 ml

C13T40C440

Podstavec 24" pro řadu T2100
a T3100

C12C933151

UltraChrome XD2 Magenta 26 ml

C13T40C340

Podstavec 36" pro řadu T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 Black 50 ml

C13T40C140

Držák role 24"

C12C935701

UltraChrome XD2 Cyan 50 ml

C13T40D240

Držák role 36"

C12C933131

UltraChrome XD2 Magenta 50 ml

C13T40D340

UltraChrome XD2 Yellow 50 ml

C13T40D440

Náhradní rotační nůž

C13S210055

UltraChrome XD2 Black 80 ml

C13T40D140

Volitelný zásobník na jednotlivé listy

C12C936361

Cyan Dye 140 ml (pouze SC-T3100x)

C13T49H200

C12C936101

Yellow Dye 140 ml (pouze SC-T3100x)

C13T49H400

Ochranná obálka pro dokumenty do
velikosti A1

Magenta Dye 140 ml (pouze SC-T3100x)

C13T49H300

Černý pigment 140 ml (pouze SC-T3100x)

C13T49H100

Maintenance Box

C13S210057

SureColor SC-T3405N), SC-T5405 a SC-T5400M
Inkoust a spotřební materiály

Volitelné příslušenství

UltraChrome XD2 Cyan 110 ml

C13T41R240

Držák role 24"

C12C933281

UltraChrome XD2 Yellow 110 ml

C13T41R440

Držák role 36"

C12C933301

UltraChrome XD2 Magenta 110 ml

C13T41R340

UltraChrome XD2 Black 110 ml

C13T41R540

Nosný list dokumentu, velkoformátové
C12C935381
provedení A0

UltraChrome XD2 Cyan 350 ml

C13T41F240

Náhradní rotační nůž

C13S902007

UltraChrome XD2 Magenta 350 ml

C13T41F340

Náhradní podložka pro tisk bez okrajů

C13S400064

UltraChrome XD2 Yellow 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2 Black 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2 Cyan 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2 Magenta 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2 Yellow 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2 Black 700 ml*

C13T41E540

Maintenance Box

C13T699700

Inkousty nejsou kompatibilní s modelem SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Inkoust a spotřební materiály
UltraChrome XD Photo Black 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD Cyan 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD Yellow 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD Magenta 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD Matte Black 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD Yellow 110 ml

C13T692400

Maintenance Box

C13T619300

UltraChrome XD Matte Black 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD Photo Black 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD Cyan 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD Magenta 350 ml

C13T693300

Rozšiřující jednotka Adobe® PostScript® 3™

C12C891131

UltraChrome XD Yellow 350 ml

C13T693400

320GB pevný disk (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD Matte Black 350 ml

C13T693500

Skener multifunkční tiskárny 36"

C12C891071

UltraChrome XD Photo Black 700 ml

C13T694100

Podstavec skeneru multifunkční tiskárny 36"

C12C844151

UltraChrome XD Cyan 700 ml

C13T694200

Podstavec skeneru multifunkční tiskárny 44"

C12C844161

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

Adaptér pro roli média

C12C811401

Volitelné příslušenství

Obsah balení
Ovladač a obslužné programy (disk CD)
Uživatelská příručka (disk CD)
Průvodce instalací
Hlavní jednotka
Napájecí kabel
Samostatné zásobníky inkoustu
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Více informací najdete na webové stránce www.epson.cz.
¹ Tisk souboru ve formátu PDF při skenování na skeneru řady Epson SC-T

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

