SureColor SC-T-serie

Professioneel printen waarmee
elk detail wordt vastgelegd

Transformatie door
innovatie
Ongeacht of dit uw eerste investering in een grootformaatprinter
is of een uitbreiding op uw bestaande print- en reprofaciliteiten,
u kunt volledig vertrouwen op de Epson SureColor SC-T-serie.
Wij hebben de controle over het hele design- en fabricageproces en elke printer in de
serie is voorzien van de unieke PrecisionCore MicroTFP-printkoptechnologie van Epson.
Dit garandeert uitzonderlijke prestaties en productiviteit, perfect voor bedrijven van elke
omvang.
Als u op zoek bent naar een printer om zo nu en dan een grote poster of blauwdruk te
printen of juist om regelmatig grote afdrukken te maken op verschillende media, dan hebben
wij de goede printer voor u.

PrecisionCore MicroTFP-printkoptechnologie

Epson en het milieu
Al onze producten worden ontwikkeld met een duurzame levenscyclus in gedachten. Epson
ontwerpt producten met een zo laag mogelijke milieubelasting en CO2-uitstoot tijdens de
volledige levensduur van het product. Dit betekent een energie- en grondstofzuinig ontwerp,
het elimineren van schadelijke stoffen tijdens het fabricageproces en het gebruik van zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal. Epson biedt bovendien verschillende formaten inktpatronen,
die de kosten laag houden en probleemloos kunnen worden vervangen. Alle inktpatronen
van Epson kunnen worden gerecycled.
Gemoedsrust
Uw Epson-printer heeft een minimum on-site garantie van één jaar en we raden aan om uw
printer bij ons te registreren zodra deze geleverd is. Hoewel we er alle vertrouwen in hebben
dat de printer jarenlang perfect zal functioneren, willen we niet dat u door een onverwachte
fout of storing in de problemen komt. Houd uw productielijn draaiende en blijf gedekt met
een optionele Epson CoverPlus on-site garantie-uitbreiding.
Neem voor meer informatie over de CoverPlus garantiebescherming contact op met uw plaatselijke
Epson-vertegenwoordiger.
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Maak kennis met de nieuwste generatie Epsongrootformaatprinters
Van het incidenteel afdrukken van grote formaten tot het
investeren in uw bedrijf om productiever te worden, de
nieuwe SureColor SC-T-serie entry-level grootformaat- en
desktopprinters (SC-Tx100 en SC-Tx405) geven u de
controle terug over uw output, kosten en flexibiliteit.
Met een modern, strak en compact ontwerp staan
deze printers borg voor topprestaties en superieure,
gedetailleerde output. Zelfs als u incidenteel
grootformaatafdrukken nodig hebt, kunt u rekenen op
voortreffelijke resultaten zonder kwaliteitsverlies door
geblokkeerde printkoppen of stofverontreiniging door
onregelmatig gebruik.
Niet op uw bureau? De modellen SureColor SC-Tx100 en
SC-Tx405 bieden netwerkconnectiviteit met inbegrip van
Wi-Fi-afdrukken via compatibele apparaten die beschikken
over Wi-Fi Direct en/of Apple AirPrint™.

Ontworpen en gemaakt voor uw volgende project
Als u bij een grootformaatprinter moet kiezen tussen
kwaliteit en snelheid of tussen zuinigheid en productiviteit,
waar kiest u dan voor? Met de SureColor SC-Tx200-printers
hoeft u geen compromissen te sluiten.
Ze zijn verkrijgbaar in meerdere configuraties, zodat er altijd
een model is dat precies aansluit op uw behoeften. U kunt
kiezen uit 24-inch, 36-inch en 44-inch printers met enkele
of dubbele rollen, multifunctionaliteit (afdrukken, scannen en
kopiëren) en ondersteuning van Adobe® PostScript® 3™.
Alle modellen zijn uitgerust met geavanceerde technologie,
zodat ze eenvoudig complexe taken kunnen uitvoeren.
Een ruim assortiment inktpatronen met hoge capaciteit in
diverse maten zorgt voor lage totale eigendomskosten, wat
ideaal is voor afdrukken op groot formaat op uiteenlopende
media met een dikte tot 1,5 mm.
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Een grootformaatprinter
afgestemd op uw bedrijf
Maximaliseer uw winst door het afdrukken op groot
formaat in eigen beheer te nemen en zo voor meer
snelheid, gemak, veelzijdigheid, productiviteit en controle
over uw kosten te zorgen.
Lage bedrijfskosten en de mogelijkheid om op hoge snelheid op tal van media af
te drukken, zorgen ervoor dat u uw investering dubbel en dwars terugverdient,
vooral als u uw werk daardoor niet langer hoeft uit te besteden aan een extern
printbedrijf. Produceer grotere documenten zonder kwaliteitsverlies. Druk dankzij
onze netwerkmodellen direct af van uw mobiele apparaat.

Architecten
Druk uw CAD-ontwerpen zeer gedetailleerd af
Creëer nieuwe perspectieven en laat uw klanten en medewerkers de rijkdom
ontdekken van uw ontwerpen, verslagen en grafieken met verbluffende displays
in full colour, briljante details en vlijmscherpe foto's. De grootformaatprinter uit de
SureColor SC-T-serie is geschikt voor CAD-printen en -plotten en blauwdrukken,
maar ook voor het afdrukken van bedrijfsplannen, klantdocumenten en juridische
documenten voor uw projecten.

Reclamebureaus
Val op en breng uw boodschap over
Trek snel en gemakkelijk de aandacht van uw klanten met levendige, opvallende
advertenties. Druk alles af, van grote posters van fotokwaliteit tot banners. Een
grootformaatprinter maakt uw marketing efficiënter zodat u gemakkelijk van het
ene marketingproject op het andere kunt overstappen.

Engineering
Razendsnel en haarscherp afdrukken
Door de lage kosten en hoge snelheid zijn grootformaatprinters uit de SureColor
SC-T-serie ideaal voor ingenieurs. Produceer gedetailleerde en nauwkeurige
grootschalige tekeningen, verslagen, schema's, blauwdrukken enzovoort.
Printkoppen die lang meegaan en patronen die u minder vaak hoeft te vervangen,
betekent dat u de kwaliteit van uw afdrukken onder controle houdt, wat tijd
bespaart en de winst verhoogt.
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Kleine bedrijven

Reprographics

Laat uw creativiteit de vrije loop

Verras uw klanten met verbluffende kwaliteit

Van posters en banners tot presentaties en grafieken,
wat zegt meer over uw bedrijf dan grote, opvallende
afbeeldingen van klanten die genieten van uw producten
of diensten? Afdrukken op groot formaat versterkt uw
merkimago meer dan u ooit had kunnen dromen, waardoor
uw bedrijf boven de massa uitsteekt.

Printers uit de SureColor SC-T-serie integreren naadloos in
uw workflow, dankzij onze automatische printtoepassing
of het gebruiken van de optionele Adobe® PostScript®
3™-module (voor de meer geavanceerde modellen)
die PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden ondersteunt. We
kunnen ook afdrukken vanuit CAD-bestanden en een
breed scala aan desktop publishing-applicaties en
ontwerpsoftwarepakketten.

Makelaars

Onderwijs

Val op in de massa

Inspireer jonge mensen

Met een grootformaatprinter kunt u uw eigen signborden,
reclameborden, geveldoeken, plattegronden, raamposters
en wandkaarten afdrukken. Maak alles wat u nodig hebt
in-house om uw bedrijf te promoten en de beste resultaten
voor uw klanten te behalen.

Scholen, hogescholen en universiteiten hebben vaak de
nieuwste technologie nodig om de volgende generatie aan
te moedigen en te inspireren. De SC-T3100M en SCT5100M kunnen helpen bij het scannen van lesmateriaal
om de productiviteit en functionaliteit te verhogen. Maak
studenten en docenten enthousiast met verbluffend
materiaal voor in de klas en druk in-house promotiemateriaal
af voor schoolevenementen.

Bouw
Beheer kosten en wees flexibeler
Maak tijdens presentaties indruk op uw klanten en partners met
grootformaatdocumenten en -plattegronden die haarscherp, hoogwaardig en
gedetailleerd zijn. De SC-T5400M maakt het met een volledig geïntegreerde
scanner voor snelle productie eenvoudig om CAD-tekeningen of andere
plattegrondweergaves op papier te zetten. Print en scan rechtstreeks vanaf uw
telefoon of tablet en deel direct. De perfecte keuze om in-house snel, accuraat
en kosteneffectief bewegwijzering voor gebouwen, gebouwafschermingen,
steigerdoeken en grote mesh banners te creëren.
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Uitzonderlijke kwaliteit
en prestaties in de
hele serie
Professionele prestaties op elk niveau
Alles wat u verwacht van Epson - kwaliteit, innovatie en prestaties - in een compact ontwerp
dat zelfs in de kleinste werkruimtes past. De lage totale eigendomskosten zijn ideaal voor
bedrijfseigenaren die de productie van grootformaatafdrukken niet langer willen uitbesteden,
maar in-house willen verzorgen. Wi-Fi-connectiviteit via een netwerk zorgt ervoor dat u
overal kunt afdrukken vanaf mobiele apparaten en geschikte apps.
De modellen SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 en SC-T5400M hebben het
meest compacte ontwerp van al onze grootformaatprinters en passen in de kleinste
werkruimtes. De SC-T3100x is de eerste 24-inch printer met een navulbare inktoplossing,
waardoor inkt bijgevuld kan worden terwijl de printer in werking is. De SC-T5400M heeft een
volledig geïntegreerde scanner die tot 30,5 meter scant in één keer.
Met snelle inkjetprints op groot formaat, snelheden van 22 seconden voor een A1-pagina
en geen enkel kwaliteitsverlies dankzij UltraChrome XD2-inkt zult u verbaasd staan van de
resultaten.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Entry-level desktop grootformaatprinters met ons meest compacte ontwerp en vlakke
oppervlakken voor de kleinste ruimtes. Creëer dagelijks of naar wens gedetailleerde
afdrukken op groot formaat van professionele kwaliteit. Pigment-inktpatronen zijn
beschikbaar in verschillende formaten om aan uw printbehoeften te voldoen. De SC-T3100x
werkt met realtime navulbare tanks met individuele flessen van 140 ml.*
*Alleen het model SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Entry-level desktop grootformaatprinters die weinig ruimte innemen en minimale configuratie
vereisen. Een intuïtieve, toegankelijke gebruikersinterface. Produceer keer op keer
verbluffende afdrukken zonder kleur- of kwaliteitsverlies. Vergroot uw productiviteit met onze
inktpatronen in verschillende maten: 110 ml, 350 ml en 700 ml.
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Veelzijdig en flexibel
printen op grootformaat
Een grootformaatprinter voor elke werkruimte
Van posters en banners tot wanddecoraties, signage voor binnen, short-term signage voor buiten
en blauwdrukken, met een printer uit de SureColor SC-T-serie brengt u uw creaties tot leven. U
kunt kiezen uit 24-inch, 36-inch en 44-inch printers met een PrecisionCore MicroTFP-printkop,
die gegarandeerd levenslang meegaat. Met de UltraChrome XD-inkt kunt u rekenen op duurzame
prints, die vlek- en waterbestendig zijn. Alle modellen hebben 1 GB RAM-geheugen voor snelle
beeldverwerking en u kunt optioneel een harde schijf van 320 GB toevoegen om taken in het
cachegeheugen op te slaan en later op te roepen.
Deze serie blijft zich uitbreiden met innovatieve technologieën om veilig en beveiligd printen van zeer
vertrouwelijke bestanden te garanderen. Deze compacte, gebruiksvriendelijke serie is ontwikkeld met
AEC- en CAD-professionals in gedachten.
We bieden ook het volgende:
Multifunctionele modellen waarmee u kunt afdrukken, kopiëren en scannen
Optionele Adobe® PostScript® 3™-ondersteuning met 2x 1,6 GHz CPU's, zodat u meerdere formaten,
waaronder bestanden met veel data, snel en direct kunt afdrukken
Specifieke modellen zijn verkrijgbaar in een standaardconfiguratie of een configuratie met dubbele
rollen, voor het automatisch laden van papier en het wisselen tussen rollen
Een ruim assortiment inktpatronen: 110 ml, 350 ml en 700 ml.

SureColor SC-T3200
24-inch prints afdrukken in vier kleuren met snelheid en
nauwkeurigheid. Maakt op intuïtieve manier verbinding met
tal van grafische, CAD- en GIS-programma's, wat ideaal
is in drukke productieomgevingen. Alleen beschikbaar als
standaardconfiguratie (enkele rol).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36-inch 4-kleuren grootformaatprinter. Resolutie en beeld
van topkwaliteit. Ongelofelijk gebruiksvriendelijk voor
geavanceerde en beginnende gebruikers. Kan direct
worden gesynchroniseerd met tal van toonaangevende
design- en CAD-programma's, wat perfect is voor
veelzijdige, multidisciplinaire ontwerpbureaus. Verkrijgbaar in
standaardconfiguratie of met dubbele rol.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44-inch hoge snelheid, 4-kleuren grootformaatprinter die
prestaties, kwaliteit en waar voor uw geld combineert. Het
model is perfect voor het gebruik van CAD-repografie,
onderwijs en voor het printen van POS-posters door zijn
maximale productiviteit en flexibiliteit. De printer biedt
ongeëvenaarde precisie en snelheid. Verkrijgbaar in
standaardconfiguratie of met dubbele rol.
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Multifunctionele
technische printers leveren
nauwkeurige resultaten
De multifunctionele printers zijn ideaal voor technisch
printen en scannen, zelfs voor gedetailleerde
handgeschreven aantekeningen. Goedkoop en
gebruiksvriendelijk, en u produceert iedere keer
nauwkeurige, hoogwaardige afdrukken.

SureColor SC-T3100M
Met een breedte van slechts 610 mm (24 inch) biedt de SC-T3100M
de beste prijs-kwaliteitverhouding in het multifunctionele segment van
Epson. Dit model kan tot 4,5 inch per seconde scannen en tot 2,72 m
in lengte, en levert uitmuntende printkwaliteit, met een hoge snelheid.
Ideaal voor verkooppunten en het afdrukken van posters, u kunt een
A1-afbeelding printen binnen slechts 34 seconden.

SureColor SC-T5100M
Met alle voordelen van de SC-T3100M is deze multifunctionele
printer de grotere tegenhanger van 36 inch (914 mm). Het model
is een stap vooruit voor bouwbedrijven die op zoek zijn naar de
topkwaliteit van een printer met een laag volume, maar met verhoogde
productiviteitsniveaus.

De SC-T5100M, SC-T5100 en SC-T5400M kunnen direct
scannen en printen via USB, inclusief pdf zonder extra kosten1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36-inch, 4-kleuren grootformaatprinter uitgerust met scherm voor
scannen, kopiëren en delen. Maak op kosteneffectieve wijze scherpe
en precieze afdrukken. Verkrijgbaar in standaardconfiguratie of met
dubbele rol.

SureColor SC-T5400M
Deze grote on-site-printer kan tot 30,5 m scannen. Met een breedte
van 914 mm en als het meest veelzijdige en efficiënte model past het
naadloos in elk bouw-, ingenieurs- of architectenkantoor. Hij drukt af
op zowel matte als glanzende media en biedt randloos afdrukken tot
A0-formaat. Met de mogelijkheid tot zwarte lijnbreedtes van 0,02 mm
verliest u geen enkel documentdetail (110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44-inch hoge snelheid, 4-kleuren grootformaatprinter uitgerust met
scherm voor scannen, kopiëren en delen. Kopieer een document op
A1-formaat slechts binnen 39 seconden en produceer een afdruk op
A1-formaat in 28 seconden. Documenten en foto's worden gescand
met een optische resolutie van 600 dpi, wat zorgt voor duidelijke
kopieën in kleur en zwart-wit. Verkrijgbaar in standaardconfiguratie of
met dubbele rol.
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Productspecificaties
Model

Inkt

Snelheid

Scanner

Kopiëren

24-inch printers

SC-T2100

SC-T3100(N)

SC-T3100M

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

Inktset

4 kleuren
Pigment

Dye: CMY
Pigment: BK

4 kleuren
Pigment

5 kleuren
Pigment

Inktkleur

CMY, MK

CMY, BK

CMY, MK

CMY, PK, MK

I/C-volume (ml)

Bk: 50/80
Cl: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Sensor

-

-

CIS

-

-

-

Lichtbron

-

-

Enkel

-

-

-

Optische resolutie

-

-

600

-

-

-

Scansnelheid (200 dpi)

-

-

1,5" p/s (kleur)
4,5" p/s (zwart-wit)

-

-

-

Maximale scanlengte
(m)

-

-

2,72

-

-

-

Scaling

-

-

25 tot 400%

-

-

-

Maximumaantal
kopieën

-

-

99

-

-

-

Dikte (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Tiff/JPEG/PDF

-

-

-

Aanraakscherm van 4,3"

Aanraakscherm van
4,3"

Aanraakscherm van
4,3"

Kleurenscherm van
2,7"

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,3
Vel: 0,3

Rol: 0,5
Vel: 0,8
Karton: 1,5

Posterbord

-

-

-

Ja

Randloos printen

-

-

Ja

Ja

Tot A3

Tot A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

HDD:Opt (320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

-

1080 × 750 × 1060

1050 × 762 × 1117

970 × 680 × 230

1080 × 668 × 585

1050 × 691 × 613

Doorvoer (seconden) 1*

Ondersteuningsbestand
Bedieningspaneel
Max. diameter (mm)
Papierrol
Max. papierdikte (mm)
Media

Automatische
documentinvoer (ASF)
I/F
Connectiviteit
USB direct
Afdruktaal

-

HP-GL/2

Harde schijf/HW RIP
Stroomverbruik (W)
(afdrukken / stand-by / uitgeschakeld)
Grootte (mm)
B×D×H

Met standaard
Zonder standaard

-

-

Ja

970 × 696 × 913 970 × 696 × 974

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230 970 × 505 × 292

Met standaard

38

38

45

-

64

67

Zonder standaard

27

27

35

29

49

54

Gewicht (kg)

*1 modus: CAD-concept / media: Gewoon papier A1
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36-inch printers

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

44-inch printers

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 kleuren
Pigment

4 kleuren
Pigment

5 kleuren
Alle pigment

5 kleuren
Pigment

CMY, MK

CMY, MK

CMY, PK, MK

CMY, PK, MK

Bk: 50/80
Cl: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Enkel

-

Enkel

Dubbel

Dubbel

-

600

-

600

600

600

-

1,5" p/s (kleur)
4,5" p/s (zwart-wit)

-

4,5" p/s (kleur)
7,5" p/s (zwart-wit)

6 ips (kleur)
13 ips (grijs)

6 ips (kleur)
13 ips (grijs)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 tot 400%

-

25 tot 400%

25 tot 400%

25 tot 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

Aanraakscherm van 4,3"

Aanraakscherm van 4,3"

Kleurenscherm van 2,7"

Kleurenscherm van 2,7"

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,3 Vel: 0,3

Rol: 0,5
Vel: 0,8
Karton: 1,5

Rol: 0,5
Vel: 0,8
Karton: 1,5

-

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Tot A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

HDD:Opt (320 GB)

HDD:Opt (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Ja

1268 × 696 × 913

1268 × 696 × 974

1385 × 750 × 1060

1405 × 762 × 1128

1405 × 762 × 1128

1268 × 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
Opties

Inkt en verbruiksmaterialen
UltraChrome XD2 cyaan 26 ml

C13T40C240

Standaard 24" T2100 en T3100-serie

C12C933151

UltraChrome XD2 geel 26 ml

C13T40C440

Standaard 36" T5100-serie

C12C933091

UltraChrome XD2 magenta 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 zwart 50 ml

C13T40C140

Rolspil 24-inch

C12C935701

UltraChrome XD2 cyaan 50 ml

C13T40D240

Rolspil 36-inch

C12C933131

UltraChrome XD2 magenta 50 ml

C13T40D340

C13S210055

UltraChrome XD2 geel 50 ml

C13T40D440

Reservemes automatische
papiersnijder

UltraChrome XD2 zwart 80 ml

C13T40D140

Optionele lade voor losse vellen

C12C936361

Cyaan Dye 140 ml (alleen SC-T3100x)

C13T49H200

A1-document-dragerfolie

C12C936101

Geel Dye 140 ml (alleen SC-T3100x)

C13T49H400

Magenta Dye 140 ml (alleen SC-T3100x)

C13T49H300

Zwart pigment 140 ml (alleen SC-T3100x)

C13T49H100

Onderhoudspatroon

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 en SC-T5400M
Inkt en verbruiksmaterialen

Opties

UltraChrome XD2 cyaan 110 ml

C13T41R240

Rolspil 24-inch

C12C933281

UltraChrome XD2 geel 110 ml

C13T41R440

Rolspil 36-inch

C12C933301

UltraChrome XD2 magenta 110 ml

C13T41R340

Documentschutblad AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 zwart 110 ml

C13T41R540

Reservemes automatische papiersnijder

C13S902007

UltraChrome XD2 cyaan 350 ml

C13T41F240

Randloze vervangingspad

C13S400064

UltraChrome XD2 magenta 350 ml

C13T41F340

UltraChrome XD2 geel 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2 zwart 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2 cyaan 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2 magenta 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2 geel 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2 zwart 700 ml*

C13T41E540

Onderhoudspatroon

C13T699700

De inkten zijn niet compatibel met het model SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Inkt en verbruiksmaterialen
UltraChrome XD fotozwart 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD magenta 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD cyaan 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD geel 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD magenta 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD matzwart 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD geel 110 ml

C13T692400

Onderhoudspatroon

C13T619300

UltraChrome XD matzwart 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD fotozwart 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD cyaan 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD magenta 350 ml

C13T693300

Adobe® PostScript® 3™-uitbreiding

C12C891131

UltraChrome XD geel 350 ml

C13T693400

320GB harde schijf

C12C848031

UltraChrome XD matzwart 350 ml

C13T693500

MFP-scanner 36 inch

C12C891071

UltraChrome XD fotozwart 700 ml

C13T694100

Onderstel voor MFP-scanner 36 inch

C12C844151

UltraChrome XD cyaan 700 ml

C13T694200

Onderstel voor MFP-scanner 44 inch

C12C844161

UltraChrome XD magenta 700 ml

C13T694300

Adapter rolmedia

C12C811401

Opties

Inhoud van de verpakking
Driver en hulpmiddelen (op cd)
Gebruikershandleiding (op cd)
Installatiehandleiding
Hoofdeenheid
Stroomkabel
Afzonderlijke inktpatronen
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Ga voor meer informatie naar www.epson.nl of www.epson.be
¹ Print het bestand in pdf-formaat wanneer gescand met een scanner van de Epson SC-T-serie
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus

@EpsonNederland

@EpsonBelgium

epson-nederland

epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

