Utvalg i SureColor SC-T-serien

Profesjonell utskrift som
fanger opp alle detaljer

Forvandling gjennom
innovasjon
Enten dette er din første investering i en storformatskriver eller
en utvidelse av ditt nåværende utskrifts- og reprografikkanlegg,
trenger du ikke å lete lenger enn Epson SureColor SC-T-serien.
Vi har kontroll over hele design- og produksjonsprosessen, og hver skriver i serien har
Epsons unike PrecisionCore MicroTFPs skrivehodeteknologi. Dette garanterer utmerket
ytelse og produktivitet – perfekt for bedrifter av alle størrelser.
Hvis du vil ha en skriver for en stor plakat eller blåkopi, eller trenger vanlig storformatutskrift
på en rekke medier, har vi skriveren som dekker dine behov.

PrecisionCore MicroTFP-skrivehodeteknologi

Epson og miljøet
Alle produktene våre er utviklet med en økologisk bærekraftig livssyklus i tankene. Epson
utvikler produkter med den hensikt å redusere miljøpåvirkning og CO2-utslipp gjennom hele
produktets levetid. Dette inkluderer energi- og ressurssparende utforming, eliminering av
skadelige stoffer i produksjonsprosessen og minimal bruk av emballasje. Epson tilbyr også
et bredt utvalg blekkpatronstørrelser, som bidrar til å holde kostnadene nede og er enkel å
bytte ut. Alle Epson-blekkpatroner kan resirkuleres.
Sinnsro
Epson-skriveren leveres med minimum ett års garanti, og vi anbefaler at du registrerer
skriveren hos oss så snart du tar imot leveringen. Og selv om vi er sikre på at den vil gi
deg mange år med pålitelig tjeneste, vil vi ikke at du skal bli utsatt for en uventet feil. Hold
produksjonen i gang og få støtte med en valgfri utvidet Epson CoverPlus-garanti på stedet.
For mer informasjon om CoverPlus-dekningsbeskyttelse, ta kontakt med din lokale Epson-representant.
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Den nyeste generasjonen av Epsons flerfunksjonelle
storformatskrivere
Fra periodiske behov for store trykk, til å investere i
virksomheten din og bli mer produktiv, vil den nye SureColor
SC-T-serien med skrivebordsbaserte og frittstående skrivere
(SC-Tx100 og SC-Tx405) gi deg tilbake kontrollen over
utskrifter, kostnader og fleksibilitet.
Disse skriverne er moderne med en estetikk og et lite
miljømessig fotavtrykk, og de leverer førsteklasses ytelse
med overlegne, detaljerte utskrifter. Selv om du bare trenger
store utskriftsformater innimellom, vil du fremdeles få
strålende resultater uten noen kvalitetsreduksjon på grunn
av blokkerte skrivehoder eller støvkontaminering på grunn
av manglende regelmessig bruk.
Ikke ved skrivebordet ditt? SureColor SC-Tx100- og
SC-Tx405-modellene har nettverkstilkobling, inkludert
Wi-Fi-utskrift via kompatible enheter som støtter Direct
Wi-Fi, i tillegg til Apple AirPrint™.

Utformet og utviklet for ditt neste prosjekt
Når du velger en storformatskriver, velger du kvalitet over
hastighet eller økonomi over produktivitet? Med SureColor
SC-Tx200-skrivere er det ingen grunn til å gå på akkord.
Den er tilgjengelig i flere forskjellige konfigurasjoner, så det
finnes en modell som samsvarer med dine eksakte behov.
Du kan velge mellom 24-, 36- og 44-tommers skrivere med
mulighet for enkle eller doble ruller, flerfunksjonsegenskaper
(utskrift, skanning og kopiering) og Adobe® PostScript®
3™-støtte. Alle er utstyrt med toppmoderne teknologi som
gjør at de enkelt kan utføre komplekse jobber.
Blekkpatroner med høy kapasitet i flere størrelser gir
en lav totalpris for eierskap, og er ideell for regelmessig
storformatutskrift på tvers av en rekke medier på opptil
1,5 mm tykkelse.
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En storformatskriver som er
skreddersydd for bedriften din
For hastighet, bekvemmelighet, allsidighet, bedre
produktivitet og kostnadskontroll kan du maksimere
fortjenesten ved å gjøre storformatutskriften din internt.
Lave driftskostnader og høyhastighets utskrift på en rekke medier sikrer
at investeringen betaler for seg selv med god margin, særlig hvis du går
over fra en innleid utskriftsleverandør. Produser større dokumenter uten at
det går på bekostning av kvaliteten. Skriv ut direkte fra mobilenheter med
nettverksmodellene våre.

Arkitekter
Vis CAD-design med fantastiske detaljer
Skap nye perspektiver og la kunder og kollegaer oppleve rikholdige design,
gjengivelser og grafer i full farge med strålende detaljer og skarp fotografering.
Storformatskriverne i SureColor SC-T-serien håndterer kravene for CAD-utskrift
og plotting, tegninger samt forretningsforslag og dokumenter som trengs for
kundene og de juridiske aspektene av prosjektene dine.

Annonsebyråer
Vekk oppmerksomhet og formidle budskapet ditt
Gjør noe storslått og få kundenes oppmerksomhet ved å skape livlige og
iøynefallende annonser, raskt og sømløst. Skriv ut store plakater og bannere i
fotokvalitet. En storformatskriver vil øke markedsføringseffektiviteten din, slik at du
enkelt kan gå fra ett markedsføringspåfunn til det neste.

Teknikk
Raske og utrolig detaljerte utskrifter
Lave kostnader og høy hastighet gjør at storformatskriverne i SureColor
SC-T-serien er ideelle for ingeniører. Produser detaljerte og nøyaktige tegninger,
gjengivelser, skjemaer, blåkopier og mer. Skrivehoder med lang ytelse og mindre
hyppig patronutbytting betyr at du kontrollerer kvaliteten på utskriftene, sparer tid
og øker fortjenesten.
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Små bedrifter

Reprografi

Omfavne kreativiteten din

Gled kundene dine med fantastisk kvalitet

Fra plakater og bannere til presentasjoner og grafikk – hva
sier vel mer om virksomheten din enn store, iøynefallende
bilder av fornøyde kunder som benytter produktene eller
tjenestene dine? Utskrift i store formater øker merkets image
til et helt utenkelig nivå, og gjør at virksomheten skiller seg ut
fra mengden.

Skriverne i SureColor SC-T-serien integreres sømløst i
arbeidsflyten din, med det automatiske utskriftsprogrammet
eller ved hjelp av Adobe® PostScript® 3™-tilleggsmodulen
(for de mer avanserte modellene) som støtter formatene
PDF, JPEG og TIFF. Vi kan også skrive ut fra CAD-filer og et
bredt utvalg av skrivebordsprogrammer for publisering og
utformingsprogramvarepakker.

Eiendomsmeglere

Utdannelse

Hev deg over mengden

Inspirer unge sinn

Med en storformatskriver kan du skrive ut egne skilt,
stillasbannere, planløsninger, vindusmerker og veggkart –
alt du trenger for å markedsføre virksomheten din og få de
beste resultatene for kundene dine, produsert internt.

Skoler, universiteter og høyskoler trenger ofte den
nyeste teknologien for å oppmuntre og inspirere neste
generasjon. SC-T3100M og SC-T5100M kan hjelpe til med
å skanne all slags skolemateriale for å øke produktivitet og
funksjonalitet. Engasjer både elever og lærere ved å skape
fantastiske trykte materialer til klasserommet, og skriv ut
markedsføringsmateriell til skolekampanjer på huset.

Byggebransjen
Kontroller kostnader og øk fleksibiliteten
Imponer kunder og partnere ved å presentere dokumenter og planer i store
formater med fantastisk klarhet, kvalitet og detaljer. Med en virkelig integrert
skanner for rask reproduksjon gjør SC-T5400M det lett å skrive ut CAD-tegninger
eller andre plangjengivelser. Skriv ut og skann, til og med fra telefon eller nettbrett,
og del direkte. Perfekt for å lage innendørs bygningsskilting, byggeomslag,
stillasdekking og store nettingbannere på en rask, nøyaktig og kostnadseffektiv
måte internt i bedriften din.
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Eksepsjonell kvalitet
og ytelse fra hele
utvalget
Profesjonell ytelse på alle nivåer
Alt du trenger fra Epson – kvalitet, nyskapning og ytelse – i et kompakt design som passer
til selv de minste arbeidsområdene. Den lave totale eierkostnaden er ideell for bedriftseiere
som går fra å kjøpe utskrifter i store formater fra en ekstern leverandør til å ha fasilitetene
internt. Med Wi-Fi-tilkobling til nettverket kan dere skrive ut hvor som helst ved hjelp av en
mobilenhet og kompatible apper.
SureColor SC-Tx100-, SC-T3100x-, SC-Tx405 og SC-T5400M-modellene har det minste
miljømessige fotavtrykket for alle våre storformatskrivere, slik at de passer inn i de mest
kompakte arbeidsområder. SC-T3100x er den første 24-tommers skriveren med en påfyllbar
blekkløsning, slik at blekket kan fylles på mens skriveren er i drift. SC-T5400M har en fullt
integrert skanner som vil skanne opptil 30,5 meter i ett gjennomløp.
Med inkjet-utskrift i store formater i høy hastighet – fra 22 sekunder for en A1-side, og ingen
tap av kvalitet ved hjelp av UltraChrome XD2-blekk, vil du bli begeistret over resultatene.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Skrivebordsbaserte og frittstående storformatskrivere på begynnernivå med vårt minste
miljømessige fotavtrykk og flate overflater for de trangeste områdene. Skriv ut detaljerte
utskrifter av profesjonell kvalitet i stort format daglig eller etter behov. Pigmentblekkpatroner
er tilgjengelig i en rekke størrelser for å passe dine utskriftsbehov. SC-T3100x bruker tanker
som kan påfylles i sanntid fra individuelle flasker på 140 ml.*
*Kun SC-T3100x-modellen

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Skrivebordsbaserte og frittstående storformatskrivere på begynnernivå som krever minimalt
med plass og oppsett. Et intuitivt og lett tilgjengelig brukergrensesnitt. Lag flotte utskrifter
igjen og igjen, uten tap av farge eller detaljer. Utvid produktiviteten din med en rekke
blekkpatronstørrelser: 110, 350 og 700 ml.

7

Allsidig, fleksibel
storformatutskrift
En storformatskriver for enhver arbeidsplass
Fra plakater, bannere og veggkunst, til innendørs eller kortsiktig utendørs skilting, kan du gi liv
til kreasjonene dine med en skriver i SureColor SC-T-serien. Du kan velge mellom 24-, 36- og
44-tommer. Alle skriverne har et PrecisionCore MicroTFP-skrivehode, som er garantert å vare
livet ut. UltraChrome XD-blekk gir slitesterke utskrifter som er smussfaste og vannavstøtende.
Alle modellene leveres også med 1 GB RAM for rask bildebehandling, og vi tilbyr en ekstra 320 GB
HDD-oppgradering som tilleggsutstyr for bufring og tilbakekalling av jobber.
Utvalget vil fortsette å utvides med innovativ teknologi for å sikre trygg, sikker utskrift av svært
konfidensielle filer. Dette kompakte, brukervennlige utvalget er laget med tanke på AEC- og
CAD-fagfolk.
Vi tilbyr også følgende:
Flerfunksjonelle modeller for utskrift, kopiering og skanning
Adobe® PostScript® 3™-støtte (tilleggsutstyr) med 2 x 1,6 GHz CPU-er, slik at du kan skrive ut i
forskjellige formater – inkludert datarike filer – raskt og direkte
Spesifikke modeller er tilgjengelige i en standard- eller dobbelrullkonfigurasjon for automatisk
papirlasting og veksling mellom ruller
Et utvalg av blekkpatronstørrelser – 110, 350 og 700 ml.

SureColor SC-T3200
24-tommers, 4-fargers storformatutskrift med høy hastighet
og nøyaktighet. Kan sammenkobles intuitivt med et bredt
utvalg av grafikk-, CAD- og GIS-programmer, som gjør den
ideell for hektiske produksjonsmiljøer. Kun tilgjengelig som
standard konfigurasjon (enkel rull).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36-tommers, 4-fargers storformatskriver. Oppløsning og
bildekvalitet av ypperste kvalitet. Utrolig enkel å bruke,
både for profesjonelle designere og nybegynnere. Kan
synkronisere direkte med et bredt utvalg av ledende og
CAD-designprogrammer – perfekt for en allsidig og fleksibel
arbeidsplass. Tilgjengelig i standardkonfigurasjon eller med
doble ruller.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44-tommers høyhastighets 4-fargers storformatskriver som
kombinerer ytelse, kvalitet og verdi for pengene. Den gir
maksimal produktivitet og fleksibilitet og er ideell for bruk
med CAD, reprografikk, utdanning og utskrift av POSplakater. Den tilbyr en uslåelig blanding av nøyaktighet og
hastighet. Tilgjengelig i standardkonfigurasjon eller med
doble ruller.
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Flerfunksjonelle, tekniske
skrivere som gir presise
resultater
Multifunksjonsskriverne er perfekte for teknisk utskrift og
skanning, selv for detaljerte, håndskrevne merknader.
Rimelig og enkel å bruke. Du produserer nøyaktige
utskrifter av høy kvalitet hver gang.

SureColor SC-T3100M
SC-T3100M er bare 610 mm bred og tilbyr den beste prisytelsen
i Epsons segmentutvalg for multifunksjon. Denne modellen kan
skanne opptil 4,5 tommer per sekund og opptil 2,72 m i lengde, noe
som gir eksepsjonell utskriftskvalitet ved høy hastighet. Ideelt for
utsalgssteder og plakatproduksjon. Du kan skrive ut et A1-bilde på
bare 34 sekunder.

SureColor SC-T5100M
Denne flerfunksjonsskriveren har alle fordelene til SC-T3100M og er
dens større motpart på 36 tommer (914 mm). Denne modellen er
et steg opp for byggbedrifter som er på utkikk etter en toppkvalitets
skriver med lavt volum, men med økt produktivitet.

SC-T5100M, SC-T5100 og SC-T5400M inkluderer direkte
skanning og utskriftsfunksjon fra USB – inkludert PDF uten
ekstra kostnad1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36-tommers, 4-fargers storformatskriver med integrert skjerm for
skanning, kopiering og deling. Opprett skarpe og nøyaktige utskrifter
på en kostnadseffektiv måte. Tilgjengelig i standardkonfigurasjon eller
med doble ruller.

SureColor SC-T5400M
Denne store skriveren på stedet kan skanne opptil 30,5 m. Med en
bredde på 36 tommer (914 mm) og som den mest allsidige og effektive
modellen passer den sømløst inn i ethvert bygge-, ingeniør- eller
arkitekturkontor. Den skriver ut på både matte og glansede medier og
tilbyr utskrift uten kanter opptil A0-størrelse. Den sorte strekbredden
på 0,02 mm gjør at du ikke mister noen detaljer på dokumentene
(110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44-tommers, høyhastighets, 4-fargers storformatskriver med integrert
skjerm for skanning, kopiering og deling. Kopier et A1-dokument
på så lite som 39 sekunder, og produser en A1-utskrift i løpet av
28 sekunder. Dokumenter og bilder skannes med 600 ppt optisk
oppløsning for gjennomsiktige kopier, både i farger og svart-hvitt.
Tilgjengelig i standardkonfigurasjon eller med doble ruller.
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Produktspesifikasjoner
Modell

24-tommers skrivere

SC-T2100
Blekksett

Blekk

Blekkfarge
I/C volum (ml)

Hastighet

Skanner

Kopiering

SC-T3100M

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

Fire farger
Pigment

Blekk: CMY
Pigment: BK

Fire farger
Pigment

Fem farger
Pigment

CMY,Mk

CMY, Bk

CMY,Mk

CMY,Pk,Mk

Bk: 50/80
Cl: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Sensor

-

-

CIS

-

-

-

Lyskilde

-

-

Enkelt

-

-

-

Optisk oppløsning

-

-

600

-

-

-

Skannehastighet
(200 ppt)

-

-

1,5" p/s (farge)
4,5" p/s (svart/hvitt)

-

-

-

Maksimum
skannelengde (m)

-

-

2,72

-

-

-

Skalering

-

-

25 til 400 %

-

-

-

Maksimalt antall
kopier

-

-

99

-

-

-

Tykkelse (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

TIFF/JPEG/PDF

-

-

-

4,3" berøring

4,3" berøring

4,3" berøring

2,7" farge

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Rull: 0,21
Ark: 0,27

Rull: 0,21
Ark: 0,27

Rull: 0,3
Ark: 0,3

Rull: 0,5
Ark: 0,8
Tavle: 1,5

Plakatbrett

-

-

-

Ja

Utskrift uten kanter

-

-

Ja

Ja

Opptil A3

Opptil A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

HDD: tillegg (320GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Utskrift (sek.) 1*

Støttefil
Betjeningspanel
Maks. diameter (mm)
Papirkjerne

Medier

SC-T3100(N)

Maks. medietykkelse
(mm)

ASF
I/F
Kommunikasjon
USB direkte
Utskriftsspråk

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Strømforbruk (W)
(skriv ut / vent / strøm av)
Størrelse (mm)
B×D×H

Med stativ
Uten stativ

-

-

Ja

970 × 696 × 913 970 × 696 × 974

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

-

1 080 × 750 × 1 060 1 050 × 762 × 1 117

970 × 680 × 230

1 080 × 668 × 585

1 050 × 691 × 613

Med stativ

38

38

45

-

64

67

Uten stativ

27

27

35

29

49

54

Vekt (kg)

*1 modus: CAD-kladd / media: Vanlig papir A1
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36-tommers skrivere

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

44-tommers skrivere

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

Fire farger
Pigment

Fire farger
Pigment

Fem farger
Alle pigmenter

Fem farger
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

-

Enkelt

-

Enkelt

Dobbelt

Dobbelt

-

600

-

600

600

600

-

1,5" p/s (farge)
4,5" p/s (svart/hvitt)

-

4,5" p/s (farge)
7,5" p/s (svart/hvitt)

6"/sek (farge)
13 bps (grå)

6"/sek (farge)
13 bps (grå)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 til 400 %

-

25 til 400 %

25 til 400 %

25 til 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" berøring

4,3" berøring

2,7" farge

2,7" farge

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Rull: 0,21
Ark: 0,27

Rull: 0,3 ark: 0,3

Rull: 0,5
Ark: 0,8
Tavle: 1,5

Rull: 0,5
Ark: 0,8
Tavle: 1,5

-

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Opptil A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

HDD: tillegg (320GB)

HDD: tillegg (320GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

1 268 × 696 × 913 1 268 × 696 × 974

1 385 × 750 × 1 060

1 405 × 762 × 1 128

1 405 × 762 × 1 128

-

-

-

-

Ja

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
Alternativer

Blekk og forbruksvarer
UltraChrome XD2 Cyan 26 ml

C13T40C240

Stativ med 24" i T2100- og T3100-serien C12C933151

UltraChrome XD2 Gul 26 ml

C13T40C440

Stativ med 36" i T5100-serien

C12C933091

UltraChrome XD2 Magenta 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 Svart 50 ml

C13T40C140

Rullespindel på 24 tommer

C12C935701

UltraChrome XD2 Cyan 50 ml

C13T40D240

Rullespindel på 36 tommer

C12C933131

UltraChrome XD2 Magenta 50 ml

C13T40D340

Reserveblad for automatisk kutter

C13S210055

UltraChrome XD2 Gul 50 ml

C13T40D440

Valgfri enkeltarkskuff

C12C936361

UltraChrome XD2 Svart 80 ml

C13T40D140

A1 dokumentbæreark

C12C936101

Cyan blekk 140 ml (kun SC-T3100x)

C13T49H200

Gult blekk 140 ml (kun SC-T3100x)

C13T49H400

Magenta blekk 140 ml (kun SC-T3100x)

C13T49H300

Svart pigment 140 ml (kun SC-T3100x)

C13T49H100

Vedlikeholdspakke

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 and SC-T5400M
Blekk og forbruksvarer

Alternativer

UltraChrome XD2 Cyan 110 ml

C13T41R240

Rullespindel på 24 tommer

C12C933281

UltraChrome XD2 Gul 110 ml

C13T41R440

Rullespindel på 36 tommer

C12C933301

UltraChrome XD2 Magenta 110 ml

C13T41R340

Dokumentunderlagsark AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 Svart 110 ml

C13T41R540

Reserveblad for automatisk kutter

C13S902007

UltraChrome XD2 Cyan 350 ml

C13T41F240

Erstatningspute for utskrift uten kanter C13S400064

UltraChrome XD2 Magenta 350 ml

C13T41F340

UltraChrome XD2 Gul 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2 Svart 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2 Cyan 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2 Magenta 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2 Gul 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2 Svart 700 ml*

C13T41E540

Vedlikeholdspakke

C13T699700

Blekket er ikke kompatible med SC-T5400M-modellen.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Blekk og forbruksvarer
UltraChrome XD Fotosvart 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD Cyan 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD Gul 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD Magenta 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD Matt svart 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD Gul 110 ml

C13T692400

Vedlikeholdspakke

C13T619300

UltraChrome XD Matt svart 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD Fotosvart 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD Cyan 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD Magenta 350 ml

C13T693300

Adobe® PostScript® 3™-utvidelsesenhet

C12C891131

UltraChrome XD Gul 350 ml

C13T693400

320GB harddisk (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD Matt svart 350 ml

C13T693500

MFP-skanner 36 tommer

C12C891071

UltraChrome XD Fotosvart 700 ml

C13T694100

MFP-skannerstativ 36 tommer

C12C844151

UltraChrome XD Cyan 700 ml

C13T694200

MFP-skannerstativ 44 tommer

C12C844161

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

Rullemedieadapter

C12C811401

Alternativer

Innholdet i esken
Driver and støttetjenester (CD)
Brukerveiledning (CD)
Oppsettsveiledning
Hovedenhet
Strømledning
Separate blekkpatroner
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Se www.epson.no for mer informasjon
¹ Skriv ut fil i PDF-format når den skannes med en skanner i Epson SC-T-serien

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik

@epsonnorge
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

