Seria SureColor SC-T

Imprimare profesională,
fiind captat orice detaliu

Transformare prin
inovare
Indiferent dacă aceasta este prima dumneavoastră investiţie într-o
imprimantă pentru formate mari sau o extindere a infrastructurii
de imprimare şi de reprografie actuale, seria Epson SureColor
SC-T este alegerea ideală.
Deţinem controlul asupra întregului proces de proiectare şi fabricare, iar toate imprimantele
din gamă au capetele de imprimare dotate cu tehnologia unică a Epson PrecisionCore
MicroTFP. Aceasta garantează performanţă şi productivitate de excepţie, fiind perfectă
pentru orice companie.
Dacă doriţi o imprimantă pentru posterul sau planul dumneavoastră tehnic de mari
dimensiuni ori dacă aveţi nevoie de o imprimare obişnuită în format mare pe diverse medii,
avem imprimanta care se potriveşte nevoilor dumneavoastră.

Tehnologia PrecisionCore MicroTFP a capetelor de imprimare

Epson şi mediul înconjurător
Toate produsele noastre sunt fabricate ţinându-se cont de sustenabilitatea ecologică pe
parcursul întregului ciclu de viaţă. Epson îşi concepe produsele astfel încât impactul asupra
mediului şi emisiile de CO2 să fie minime pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. Acest
lucru include un design menit să economisească energie şi resursele consumate, eliminarea
substanţelor dăunătoare din procesul de fabricaţie şi folosirea de ambalaje cât se poate de
mici. Epson oferă, de asemenea, o varietate de dimensiuni de cartuşe cu cerneală, care vă
ajută să reduceţi costurile şi sunt uşor de înlocuit. Toate cartuşele cu cerneală Epson sunt
reciclabile.
Siguranţă
Imprimanta Epson vine însoţită de o garanţie la sediu de cel puţin un an şi vă recomandăm
să vă înregistraţi imprimanta la noi de îndată ce vi se livrează comanda. Suntem încrezători
că vă va oferi performanţă fiabilă ani la rândul, dar nu dorim să întâmpinaţi erori sau
defecţiuni neaşteptate. Menţineţi linia de producţie în continuă funcţiune şi obţineţi asistenţă
în continuare datorită garanţiei extinse Epson CoverPlus la sediu, opţională.
Pentru informaţii suplimentare privind protecţia oferită de garanţia CoverPlus, vă rugăm să contactaţi reprezentantul
Epson local.
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Prezentarea celei mai noi generaţii de imprimante
pentru formate mari Epson

Proiectate şi construite pentru următorul
dumneavoastră proiect

De la cerinţele ocazionale pentru imprimare la dimensiuni
mari până la investiţiile în afacerea dumneavoastră şi în
creşterea productivităţii, noua serie de imprimante SC-T
SureColor pentru birou şi podea, entry level (SC-Tx100
şi SC-Tx405) vă va ajuta să preluaţi controlul asupra
rezultatelor, costurilor şi flexibilităţii.

Atunci când selectaţi o imprimantă pentru formate mari,
alegeţi calitatea în schimbul vitezei sau economia în
schimbul productivităţii? Cu imprimantele SureColor
SC-Tx200, nu trebuie să faceţi compromisuri.

Cu un design modern, clar şi compact, aceste imprimante
oferă performanţe de vârf pentru rezultate superioare şi
detaliate. Chiar dacă aveţi nevoie de imprimări în format
mare doar ocazional, veţi obţine în continuare rezultate
excepţionale, fără degradare cauzată de capete de
imprimare blocate sau de excesul de praf care se depune
din cauza folosirii neregulate.
Nu sunteţi la birou? Modelele SureColor SC-Tx100 şi
SC-Tx405 dispun de conectivitate la reţea, inclusiv de
imprimare prin Wi-Fi cu ajutorul dispozitivelor compatibile
care acceptă Direct Wi-Fi, precum şi Apple AirPrint™.

Disponibile în mai multe configuraţii, cu siguranţă există un
model care să corespundă cerinţelor dumneavoastră. Aveţi
posibilitatea de a alege imprimante de 24", 36" şi 44", cu o
singură rolă sau cu două role, multifuncţionale (imprimare,
scanare şi copiere) şi compatibile cu Adobe® PostScript®
3™. Toate sunt dotate cu tehnologie de vârf, permiţând
îndeplinirea cu uşurinţă a sarcinilor complexe.
Alegerea dimensiunilor cartuşelor cu cerneală de mare
capacitate oferă un cost total de exploatare redus, ideal
pentru imprimarea frecventă în format mare pe o gamă largă
de suporturi de până la 1,5 mm grosime.
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O imprimantă de format mare
pentru afacerea dumneavoastră
Pentru viteză, confort, versatilitate, o mai bună productivitate
şi control al costurilor, maximizaţi profitul prin imprimarea în
format mare în cadrul companiei.
Costurile scăzute de operare şi imprimarea la viteză mare pe o gamă largă de suporturi
vă vor asigura că investiţia dumneavoastră este cât se poate de profitabilă, în special
dacă treceţi de la un furnizor de imprimare externalizat. Imprimaţi documente cu
dimensiuni mai mari, fără a face compromisuri în ceea ce priveşte calitatea. Imprimaţi
direct de pe dispozitivul dumneavoastră mobil cu modele de reţea.

Arhitecţi
Prezentaţi proiectele CAD în detalii excepţionale
Creaţi perspective noi şi permiteţi-le clienţilor şi asociaţilor dumneavoastră să
exploreze bogăţia modelelor, a imaginilor şi a graficelor cu imagini uimitoare
şi pline de culoare, detalii extraordinare şi fotografii clare. Seria de imprimante
pentru format mare SureColor SC-T se ocupă de cerinţele de imprimare şi trasare
CAD, de planuri tehnice, propuneri de afaceri şi documente necesare clienţilor şi
pentru aspectele juridice ale proiectelor dumneavoastră.

Agenţii de publicitate
Faceţi-vă remarcat şi transmiteţi mesajul
Faceţi furori şi captaţi atenţia clienţilor dumneavoastră prin crearea de reclame
vibrante, care stârnesc instant interesul clientului, rapid şi fără probleme.
Imprimaţi orice, de la postere de calitate cu fotografii în format mare la bannere. O
imprimantă pentru format mare vă va spori eficienţa în marketing, permiţându-vă
să treceţi cu uşurinţă de la o creaţie de marketing la alta.

Inginerie
Imprimaţi rapid detalii incredibile
Costurile scăzute şi viteza mare sunt caracteristici care fac ca seria SureColor
SC-T de imprimante pentru formate mari să fie ideală pentru ingineri. Realizaţi
desene detaliate şi exacte la scară mare, randări, scheme, planuri tehnice şi multe
altele, ori de câte ori aveţi nevoie. Capetele de imprimare cu utilizare îndelungată
şi reîncărcarea mai puţin frecventă a cartuşului înseamnă că puteţi controla
calitatea imprimărilor dumneavoastră, economisind timp şi sporindu-vă profiturile.
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Afaceri mici

Reproducere de imagini

Îmbrăţişaţi creativitatea

Bucuraţi-vă clienţii cu o calitate uimitoare

De la postere la bannere, prezentări şi grafică, ce anume
poate spune mai multe despre afacerea dumneavoastră
decât imaginile mari şi îndrăzneţe pentru clienţii care
se bucură de produsele sau serviciile dumneavoastră?
Imprimarea în format mare ridică imaginea mărcii
dumneavoastră la un nivel care depăşeşte orice vă puteţi
imagina, făcând ca afacerea dumneavoastră să iasă în
evidenţă şi să strălucească cu adevărat.

Seria de imprimante SureColor SC-T se integrează fără
probleme în fluxul dumneavoastră de lucru, prin aplicaţia
noastră de imprimare uşor de folosit sau utilizând modulul
opţional Adobe® PostScript® 3™ (la modelele de înaltă
calitate), care acceptă formatele PDF, JPEG şi TIFF. Putem
imprima, de asemenea, fişiere CAD şi fişiere provenite de la
o gamă variată de pachete de aplicaţii DTP şi software de
proiectare.

Agenţi imobiliari

Educaţie

Fiţi deasupra mulţimii

Inspiraţi minţile tinere

Cu o imprimantă de format mare, puteţi imprima propria
semnalistică, panouri publicitare, bannere pentru schele,
planuri de pardoseală, afişe ce pot fi lipite pe geamuri şi
hărţi de perete – tot ce doriţi să realizaţi în firmă pentru a vă
promova afacerea şi a obţine cele mai bune rezultate pentru
clienţii dumneavoastră.

Se cere adesea ca şcolile, liceele şi universităţile să dispună
de cea mai recentă tehnologie pentru a încuraja şi pentru a
inspira următoarea generaţie. SC-T3100M şi SC-T5100M
pot fi utilizate pentru scanarea oricărui material didactic,
contribuind la creşterea productivităţii şi funcţionalităţii.
Transmiteţi entuziasm studenţilor şi profesorilor deopotrivă
generând materiale auxiliare imprimate uimitoare pentru
clasă şi imprimaţi materiale promoţionale pentru evenimente
şcolare.

Construcţii
Controlaţi costurile şi sporiţi flexibilitatea
Impresionaţi-vă clienţii şi partenerii prin prezentarea de documente şi planuri de
mari dimensiuni, cu o claritate superbă a imaginii, calitate şi detalii. Cu un scaner
integrat pentru reproducere rapidă, modelul SC-T5400M simplifică extrem de
mult transpunerea desenelor CAD şi a altor randări de planuri pe suport de hârtie.
Imprimaţi şi scanaţi chiar de pe telefon sau tabletă şi partajaţi direct. Alegerea
perfectă pentru a crea rapid şi cu precizie în firmă semnalistică de interior,
bannere de afişat pe clădiri, bannere pentru schele şi bannere lungi, cu costuri
reduse.
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Calitate şi performanţă
excepționale la
întreaga gamă
Performanţă profesională la orice nivel
Tot ceea ce aşteptaţi de la Epson – calitate, inovaţie şi performanţă – într-o formă şi într-un
design compact, pentru a se adapta chiar şi celor mai mici suprafeţe de lucru. Costul total
de exploatare redus este ideal pentru proprietarii de afaceri care trec de la externalizarea
producţiei de imprimare de format mare la producţia internă. Conectivitatea Wi-Fi la reţea vă
permite să imprimaţi de oriunde, folosind un dispozitiv mobil şi aplicaţii compatibile.
Modelele SureColor SC-Tx100, SC-T3100x SC-Tx405 şi SC-T5400M au cele mai mici
dimensiuni dintre toate imprimantele noastre pentru formate mari, pentru a se potrivi în cele
mai compacte spaţii de lucru. Noul model SC-T3100x este prima imprimantă de 24" care
oferă o soluţie de reîncărcare a cernelii, astfel încât cerneala să poată fi completată în timp
ce imprimanta este în funcţiune. Noul model SC-T5400M are un scaner complet integrat,
care poate scana până la 30,5 metri la o singură utilizare.
La imprimarea de mare viteză, în format mare, cu jet de cerneală, sunt necesare 22 de
secunde pentru o pagină A1 şi, folosind cerneala UltraChrome XD2, calitatea nu va avea de
suferit. Rezultatele vor fi uimitoare.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Imprimante pentru formate mari, pentru birou şi podea, entry level, cu cele mai mici
dimensiuni dintre toate modelele noastre de acest format şi cu suprafeţe plane, pentru a
economisi spaţiul la maximum. Creaţi imprimări de format mare, de înaltă calitate, detaliate,
în fiecare zi sau oricând aveţi nevoie. Cartuşele de cerneală cu pigment sunt disponibile
într-o gamă de dimensiuni, pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră de imprimare.
SC-T3100x au rezervoare care pot fi reumplute în timp real din recipiente individuale de
140 ml.*
* Numai modelul SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Imprimante pentru formate mari, pentru birou şi podea, entry level, care necesită spaţiu şi
configurare minime. O interfaţă pentru utilizator intuitivă şi accesibilă. Realizaţi de fiecare
dată imprimări uimitoare, fără a pierde din culori sau detalii. Extindeţi-vă productivitatea
printr-o gamă variată de dimensiuni ale cartuşului cu cerneală: 110 ml, 350 ml şi 700 ml.
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Imprimare versatilă şi
flexibilă în format mare
O imprimantă pentru formate mari potrivită pentru fiecare spaţiu de lucru
De la postere şi bannere până la grafică murală, amenajări interioare sau panouri informative exterioare
pe termen scurt, precum şi planuri tehnice, aduceţi creaţiile dumneavoastră la viaţă cu imprimanta
SureColor SC-T. Având posibilitatea de a alege între 24", 36" şi 44", toate modelele includ capul de
imprimare PrecisionCore MicroTFP, garantat să funcţioneze o viaţă. Cerneala UltraChrome XD produce
imprimări durabile, care sunt rezistente la murdărie şi la apă. Toate modelele au, de asemenea,
memorie RAM de 1 GB, pentru procesarea rapidă a imaginilor, şi oferim un upgrade opţional al unităţii
hard disc (HDD) de 320 GB pentru memorarea în cache şi regăsirea lucrărilor.
Gama va continua să fie dezvoltată, prin introducerea unei tehnologii inovatoare care va asigura
imprimarea securizată a fişierelor strict confidenţiale. Această gamă compactă şi uşor de utilizat a fost
creată ţinându-se cont de nevoile profesioniştilor AEC şi CAD.
Oferim, de asemenea:
Modele multifuncţionale cu imprimare, copiere şi scanare
Opţional, compatibilitate Adobe® PostScript® 3™ cu 2 procesoare de 1,6 GHz, astfel încât să puteţi
imprima rapid şi direct formate multiple, inclusiv fişiere foarte mari
Anumite modele sunt disponibile în configuraţie standard sau cu două role, care permit încărcarea
automată a hârtiei şi comutarea între role
O gamă de dimensiuni ale cartuşului de cerneală – 110 ml, 350 ml şi 700 ml

SureColor SC-T3200
Imprimări de 24" în format mare, cu 4 culori, cu viteză şi cu
precizie. Se conectează în mod intuitiv la o gamă largă de
programe de grafică pentru CAD şi GIS, fiind ideală pentru
mediile de producţie aglomerate. Disponibilă numai în
configuraţie standard (rolă unică).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
Imprimantă de 36" pentru formate mari, cu 4 culori Rezoluţie
şi calitate de vârf ale imaginii. Incredibil de simplu de utilizat
de profesioniştii în design, dar şi de începători. Capabilă să
se sincronizeze în mod direct cu o gamă largă de software
CAD şi programe de design de vârf – perfectă pentru un
birou cu design versatil şi interdepartamental. Disponibilă în
configuraţie standard sau cu rolă dublă.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
Imprimantă de 44" pentru formate mari, cu 4 culori, de mare
viteză, cu performanţă, calitate şi rentabilitate excelente.
Oferind productivitate maximă şi flexibilitate, este ideală
pentru utilizarea cu software-ul CAD, în reprografie, educaţie
şi pentru imprimarea de postere POS. Oferă o combinaţie
imbatabilă între precizie şi viteză. Disponibilă în configuraţie
standard sau cu rolă dublă.
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Imprimante tehnice
multifuncţionale, care
oferă rezultate precise
Imprimantele multifuncţionale sunt perfecte pentru
imprimare şi scanare tehnică şi chiar pentru adnotări
detaliate scrise de mână. Sunt accesibile şi uşor de
utilizat, astfel încât veţi realiza întotdeauna imprimări
precise şi de înaltă calitate.

SureColor SC-T3100M
Cu o lăţime de doar 24" (610 mm), SC-T3100M oferă cel mai bun
raport calitate-preţ din segmentul de multifuncţionale Epson. Acest
model poate scana până la 4,5" pe secundă şi până la 2,72 m
lungime, oferind o calitate excepţională a imprimării, la viteză mare.
Ideal pentru magazinele cu punct de vânzare (POS) şi pentru producţie
de afişe, puteţi imprima o imagine A1 în doar 34 de secunde.

SureColor SC-T5100M
Oferind toate avantajele SC-T3100M, această imprimantă
multifuncţională este omologul său mai mare, de 36" (914 mm).
Reprezintă un pas înainte pentru companiile de construcţii care caută
o calitate superioară a unei imprimante de dimensiuni reduse, dar cu
niveluri crescute de productivitate.

SC-T5100M, SC-T5100 şi SC-T5400M includ funcţia de scanare
şi imprimare direct de pe USB, inclusiv a fişierelor PDF, fără costuri
suplimentare1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
Imprimantă de 36" de format mare, cu 4 culori, cu ecran integrat
pentru scanare, copiere şi partajare. Realizaţi imprimări clare şi exacte
în mod rentabil. Disponibilă în configuraţie standard sau cu rolă dublă.

SureColor SC-T5400M
Această imprimantă mare, fixă, poate scana până la 30,5 m. Cu o
lăţime de 36" (914 mm) şi fiind cel mai versatil şi eficient model, se
poate potrivi perfect în orice birou de inginerie sau arhitectură. Imprimă
atât pe suporturi mate, cât şi lucioase, oferind imprimare fără margini
până la A0. Datorită posibilităţii de a imprima linii negre cu o lăţime de
0,02 mm, nu veţi pierde detaliile documentelor (110/350 ml).

MFP SureColor SC-T7200 MFP, T7200D
Imprimantă de 44" de format mare, cu 4 culori, de mare viteză, cu
ecran integrat pentru scanare, copiere şi partajare. Un document
A1 este copiat în doar 39 de secunde şi imprimat în 28 de secunde.
Documentele şi fotografiile se vor scana la o rezoluţie optică de
600 dpi, copiile fiind clare atât color, cât şi alb-negru. Disponibilă în
configuraţie standard sau cu rolă dublă.
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Specificaţii produs
Model

Cerneală

Imprimantă de 24"

SC-T2100

Scaner

Copiere

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

4 culori
Pigment

Culoare: CMY
Pigment: negru

4 culori
Pigment

5 culori
Pigment

Culoarea cernelii

CMY, Mk

CMY, Bk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Negru: 50/80
Color: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Senzor

-

-

CIS

-

-

-

Sursă de lumină

-

-

Unic

-

-

-

Rezoluţie optică

-

-

600

-

-

-

Viteză de scanare
(200 dpi)

-

-

1.5" p/s (Color)
4.5" p/s (Monocrom)

-

-

-

Lungimea maximă a
scanării (m)

-

-

2,72

-

-

-

Scalare

-

-

Între 25 şi 400%

-

-

-

Numărul maxim de copii

-

-

99

-

-

-

Grosime (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

TIFF/JPEG/PDF

-

-

-

4,3", tactil

4,3", tactil

4,3", tactil

2,7", color

Diametru maxim (mm)

119

117

170

150

Miezul rolei de hârtie

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Grosimea maximă a
suportului (mm)

Rolă: 0,21
Coală: 0,27

Rolă: 0,21
Coală: 0,27

Rolă: 0,3
Coală: 0,3

Rolă: 0,5
Coală: 0,8
Carton: 1,5

Carton poster

-

-

-

Da

Imprimare fără chenar

-

-

Da

Da

Până la A3

Până la A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Da

-

Da

Da

Da

Da

-

-

-

HDD: opţional
(320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Transfer (secunde) 1*

Fişier compatibil
Panou de operare

Mediu

SC-T3100M

Set de cerneală

Volum I/C (ml)
Viteză

SC-T3100(N)

Compartiment de
alimentare automată (ASF)
Interfaţă
Conectivitate
Direct USB
Limbaj de
imprimare

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Consum de energie (W)
(imprimare/aşteptare/oprire)
Dimensiuni (mm)
L×l×Î

Cu suport
Fără suport

-

-

Da

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

Cu suport

38

38

45

-

64

67

Fără suport

27

27

35

29

49

54

Greutate (kg)

Mod *1: Coală/suport CAD: Hârtie simplă A1
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Imprimantă de 36"

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

Imprimantă de 44"

SC-T5400M

SC-T5200/5200D MFP

SC-T7200/7200D MFP

4 culori
Pigment

4 culori
Pigment

5 culori
Toţi pigmenţii

5 culori
Pigment

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Negru: 50/80
Color: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Unic

-

Unic

Dublu

Dublu

-

600

-

600

600

600

-

1.5" p/s (Color)
4.5" p/s (Monocrom)

-

4.5" p/s (Color)
7.5" p/s (Monocrom)

6 ips (Color)
13 ips (Gri)

6 ips (Color)
13 ips (Gri)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

Între 25 şi 400%

-

Între 25 şi 400%

Între 25 şi 400%

Între 25 şi 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", tactil

4,3", tactil

2,7", color

2,7", color

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Rolă: 0,21
Coală: 0,27

Rolă: 0,3 Coală: 0,3

Rolă: 0,5
Coală: 0,8
Carton: 1,5

Rolă: 0,5
Coală: 0,8
Carton: 1,5

-

-

Da

Da

-

Da

Da

Da

Până la A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Da

-

-

Da

Da

Da

Da

-

-

HDD: opţional (320 GB)

HDD: opţional (320 GB)

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

-

-

-

-

Da

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) şi T5100M
Opţiuni

Cerneală şi consumabile
UltraChrome XD2 Cyan 26 ml

C13T40C240

Suport 24" pentru seriile T2100 şi T3100 C12C933151

UltraChrome XD2 Yellow 26 ml

C13T40C440

Suport 36" pentru seria T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 Magenta 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 Black 50 ml

C13T40C140

Ax rolă 24"

C12C935701

UltraChrome XD2 Cyan 50 ml

C13T40D240

Ax rolă 36"

C12C933131

UltraChrome XD2 Magenta 50 ml

C13T40D340

Lamă de rezervă pentru cuţitul automat

C13S210055

UltraChrome XD2 Yellow 50 ml

C13T40D440

Tavă opţională pentru tăiere coli

C12C936361

UltraChrome XD2 Black 80 ml

C13T40D140

Folie protectoare pentru documente A1

C12C936101

Culoare Cyan 140 ml (numai pentru SC-T3100x)

C13T49H200

Culoare Galben 140 ml (numai pentru SC-T3100x) C13T49H400
Culoare Magenta 140 ml (numai pentru SC-T3100x) C13T49H300
Pigment Negru 140 ml (numai pentru SC-T3100x) C13T49H100
Kit de mentenanţă

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 şi SC-T5400M
Cerneală şi consumabile

Opţiuni

UltraChrome XD2 Cyan 110 ml

C13T41R240

Ax rolă 24"

C12C933281

UltraChrome XD2 Yellow 110 ml

C13T41R440

Ax rolă 36"

C12C933301

UltraChrome XD2 Magenta 110 ml

C13T41R340

UltraChrome XD2 Black 110 ml

C13T41R540

Folie protectoare pentru documente
AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 Cyan 350 ml

C13T41F240

Lamă de rezervă pentru cuţitul automat

C13S902007

UltraChrome XD2 Magenta 350 ml

C13T41F340

Pad de înlocuire fără margini

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

Kit de mentenanţă

C13T699700

Cernelurile nu sunt compatibile cu modelul SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Cerneală şi consumabile
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

Kit de mentenanţă

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

Unitate de extindere Adobe® PostScript® 3™

C12C891131

UltraChrome XD Yellow 350 ml

C13T693400

Unitate hard disk (HDD) de 320 GB

C12C848031

UltraChrome XD Matte Black 350 ml

C13T693500

Scaner MFP de 36"

C12C891071

UltraChrome XD Photo Black 700 ml

C13T694100

Suport scaner MFP de 36"

C12C844151

UltraChrome XD Cyan 700 ml

C13T694200

Suport scaner MFP de 44"

C12C844161

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

Adaptor suport rolă

C12C811401

Opţiuni

Conţinutul pachetului
Drivere şi utilitare (CD)
Ghidul utilizatorului (CD)
Ghid de configurare
Unitatea principală
Cablu de alimentare
Cartuşe de cerneală individuale
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Pentru a afla mai multe, accesaţi www.epson.ro
¹ Imprimă fişierul în format PDF atunci când este scanat pe un scaner din seria Epson SC-T
EPSON Europe BV, Sucursala România
AFI TECH PARK 1
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 4
Sector 5, 050881, București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Call Center Epson
Telefon: +40 21 794 0809
Luni – Vineri, 09:00 – 18:00

EpsonRomania
@epson_romania
epson-romania

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

