Tlačiarne radu SureColor SC-T

Profesionálna tlač, ktorá
znázorní každý detail

Zmena založená na
inováciách
Možno si chcete kúpiť svoju prvú veľkoformátovú tlačiareň. Možno
chcete len rozšíriť svoje súčasné vybavenie na tlač a kopírovanie.
Tak či onak, s radom zariadení Epson SureColor SC-T je vaše
hľadanie u konca.
Máme plnú kontrolu nad celým návrhom a výrobným procesom všetkých tlačiarní, ktoré
využívajú unikátnu technológiu tlačovej hlavy PrecisionCore MicroTFP spoločnosti Epson. Tá
je zárukou výnimočného výkonu a produktivity, čo využijú firmy všetkých veľkostí.
Ak hľadáte tlačiareň na príležitostnú tlač veľkého plagátu alebo plátna alebo chcete často
tlačiť na rôzne veľkoplošné médiá, máme tlačiareň, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Technológia tlačovej hlavy PrecisionCore MicroTFP

Epson a životné prostredie
Všetky naše produkty vyvíjame tak, aby bol ich životný cyklus ekologicky udržateľný.
Spoločnosť Epson navrhuje svoje výrobky tak, aby sa minimalizoval ich vplyv na životné
prostredie a emisie CO2 počas celého životného cyklu výrobku. To zahŕňa konštrukciu
šetriacu energiu a suroviny, elimináciu škodlivých látok v procese výroby a používanie
minimálneho množstva obalov. Spoločnosť Epson tiež ponúka široký výber veľkostí
atramentových zásobníkov s bezproblémovou výmenou, čo pomáha znížiť náklady. Všetky
atramentové zásobníky Epson sú recyklovateľné.
Bezstarostné používanie
Vaša tlačiareň Epson sa dodáva s minimálne jednoročnou zárukou poskytovanou u
zákazníka. Odporúčame vám, aby ste tlačiareň ihneď po prevzatí zaregistrovali. Aj keď
veríme, že vám tlačiareň bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky, nechceme, aby vás zaskočila
neočakávaná chyba alebo porucha. Voliteľná predĺžená záruka Epson CoverPlus, ktorá
sa poskytuje u zákazníka, vám umožní zachovať prevádzku bez prerušení a s technickou
podporou.
Ďalšie informácie o záruke CoverPlus získate od miestneho zástupcu spoločnosti Epson.
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Predstavujeme najnovšiu generáciu veľkoformátových
multifunkčných tlačiarní Epson
Nové stolové a samostatne stojace tlačiarne radu SureColor
SC-T (SC-Tx100 a SC-Tx405) vrátia kontrolu nad výstupom,
nákladmi a flexibilitou späť do vašich rúk, či už sa chystáte
príležitostne tlačiť na veľký formát, alebo chcete investovať
do svojej firmy a zvýšiť svoju produktivitu.
Tieto tlačiarne majú moderný, čistý dizajn a minimálne
rozmery a vyznačujú sa špičkovým výkonom a výnimočne
detailným výstupom. Aj keď potrebujete tlačiť na veľký
formát iba príležitostne, dosiahnete vynikajúce výsledky
bez zníženia kvality spôsobeného upchatými tlačovými
hlavami alebo nánosmi prachu v dôsledku nepravidelného
používania.
Nesedíte pri svojom stole? Modely SureColor SC-Tx100
a SC-Tx405 sa pripájajú na sieť a umožňujú tlačiť
prostredníctvom siete Wi-Fi z kompatibilných zariadení
podporujúcich technológiu Direct Wi-Fi alebo Apple
AirPrint™.

Navrhnuté a vytvorené pre váš ďalší projekt
Uprednostníte pri výbere veľkoformátovej tlačiarne kvalitu
pred rýchlosťou, alebo úspornosť pred výkonnosťou?
S tlačiarňami SureColor SC-Tx200 nemusíte robiť žiaden
kompromis.
Vďaka dostupnosti viacerých konfigurácií vždy nájdete
model vhodný práve pre vaše potreby. Môžete si vybrať
z 24", 36" a 44" tlačiarní vybavených jedným alebo
dvomi kotúčmi, s viacerými funkciami (tlač, skenovanie a
kopírovanie) a podporou jazyka Adobe® PostScript® 3™.
Všetky sú vybavené najmodernejšou technológiou, ktorá im
umožňuje jednoducho vykonávať zložité úlohy.
Ponuka veľkokapacitných atramentových zásobníkov
rôznych veľkostí znižuje celkové náklady na vlastníctvo a
predstavuje ideálne riešenie pre bežnú veľkoformátovú tlač
na širokú škálu médií až do hrúbky 1,5 mm.
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Veľkoformátová tlačiareň
prispôsobená vašej firme
Nasadením veľkoformátovej tlačiarne vo firme získate
vyššiu rýchlosť, pohodlie, všestrannosť, vyššiu
produktivitu, lepšiu kontrolu nákladov a vyšší zisk.
Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom a vysokorýchlostnej tlači na širokú
škálu médií sa vaša investícia mnohonásobne vyplatí, najmä ak prechádzate
od externého dodávateľa tlače. Vytvárajte väčšie dokumenty bez kompromisu
v kvalite. Tlačte priamo z mobilného zariadenia na modeloch so sieťovým
pripojením.

Architekti
Zobrazte si svoje návrhy CAD s výnimočnými detailmi
Vytvárajte nové perspektívy a umožnite zákazníkom a spolupracovníkom
preskúmať bohaté spracované návrhy, vizualizácie a grafy v ohromujúcom
vyhotovení plnom farieb, dokonalých detailov a ostrých fotografií. Sortiment
veľkoformátových tlačiarní radu SureColor SC-T pokrýva požiadavky na tlač
výkresov CAD, plánov, obchodných návrhov a dokumentov potrebných pre
vašich klientov a na splnenie právnych požiadaviek vašich projektov.

Reklamné agentúry
Upútajte pozornosť a prezentujte presvedčivo
Zaujmite a upútajte pozornosť klientov rýchlym a pohodlným vytvorením živých,
zákaznícky príťažlivých reklám. Môžete tlačiť všetko od veľkých plagátov vo
fotografickej kvalite po reklamné bannery. Veľkoformátová tlačiareň zvýši
efektivitu vášho marketingu a umožní vám jednoducho prechádzať od jedného
marketingového materiálu k druhému.

Projektanti
Tlačte rýchlo a s výnimočnými detailmi
Veľkoformátové tlačiarne radu SureColor SC-T sú vďaka nízkym nákladom a
vysokej rýchlosti tlače ideálne na účely projektovania. Vytvárajte podrobné a
presné veľkoplošné výkresy, vizualizácie, schémy, plány a iné materiály. Vďaka
trvácnosti tlačových hláv a menej častej výmene zásobníkov získate kontrolu nad
kvalitou výtlačkov, ušetríte čas a zvýšite svoje zisky.
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Malé firmy

Reprografia

Ukážte svoju kreativitu

Potešte svojich zákazníkov ohromujúcou kvalitou

Plagáty, bannery, prezentácie či grafika – čo prezradí viac
o vašej firme než veľké, výrazné obrázky zákazníkov, ktorí
si užívajú vaše produkty a služby? Veľkoformátová tlač
posúva prestíž vašej značky na úroveň, ktorá prekoná vaše
predstavy a umožní vašej firme vyniknúť.

Tlačiarne radu SureColor SC-T dokonale zapadnú do vašich
pracovných postupov, ak použijete našu automatizovanú
tlačovú aplikáciu alebo voliteľný modul Adobe® PostScript®
3™ (pre profesionálne modely) s podporou formátov
PDF, JPEG a TIFF. Dokážeme tiež tlačiť zo súborov CAD
a zo širokej škály DTP aplikácií a softvérových balíkov pre
projektovanie a dizajn.

Realitní agenti

Vzdelávanie

Vystúpte z davu

Inšpirujte mladých ľudí

S veľkoformátovou tlačiarňou môžete tlačiť vlastné
informačné tabule, transparenty, nástenné plachty,
pôdorysy, okenné nálepky a nástenné mapy – všetko
potrebné na propagáciu svojej firmy si môžete vytvoriť sami,
aby ste svojim klientom priniesli to najlepšie.

Od základných, stredných a vysokých škôl sa často
vyžaduje, aby používali najnovšie technológie, ktorými budú
motivovať a inšpirovať nastupujúcu generáciu. Tlačiarne
SC-T3100M a SC-T5100M môžu pomáhať pri skenovaní
výučbových materiálov, aby sa zvýšila produktivita a
účelnosť. Povzbuďte študentov a učiteľov vytvorením
úžasných tlačených podkladov pre celú triedu a vytlačte si
svoje vlastné propagačné materiály pre školské podujatia.

Stavebníctvo
Znížte si náklady a zvýšte flexibilitu
Zapôsobte na svojich klientov a partnerov prezentáciou veľkoformátových
dokumentov a plánov s dokonalou čistotou, kvalitou a detailmi. Model SC-T5400M,
vybavený plne integrovaným skenerom s rýchlou reprodukciou predlôh, významne
zjednodušuje prevod výkresov CAD alebo grafických plánov do papierovej podoby.
Tlačte a skenujte aj z telefónu alebo tabletu s možnosťou priameho zdieľania.
Dokonalá voľba, ak chcete sami rýchlo, presne a úsporne vytvárať vnútorné
označenia budov, plachty na budovy a lešenia a veľké sieťové bannery.
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Výnimočná kvalita
a výkon naprieč
celým sortimentom
Profesionálny výkon na každej úrovni
Všetko, čo očakávate od spoločnosti Epson – kvalita, inovácie a výkon – v kompaktnom
vyhotovení, ktoré sa vojde aj do najmenších pracovných priestorov. Nízke celkové náklady
na vlastníctvo sú ideálne pre majiteľov firiem, ktorí chcú prejsť od tlače poskytovanej
externými dodávateľmi na tlač vo vlastných priestoroch. Pripojenie na sieť Wi-Fi umožňuje
tlačiť odkiaľkoľvek z mobilného zariadenia pomocou kompatibilných aplikácií.
Modely SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 a SC-T5400M majú najmenšie
rozmery zo všetkých našich veľkoformátových tlačiarní, takže sa zmestia aj do najmenších
pracovných priestorov. Model SC-T3100x je prvou tlačiarňou formátu 24", ktorá je vybavená
systémom dopĺňania atramentov. Atramenty je možné dopĺňať aj za prevádzky. Model
SC-T5400M má plne integrovaný skener na skenovanie predlôh dĺžky až 30,5 metra na
jeden priechod.
Vysokorýchlostná veľkoformátová atramentová tlač s rýchlosťou začínajúcou na
22 sekundách na jednu stranu A1 a bez straty kvality vďaka atramentu UltraChrome XD2
zaistí výsledky, ktoré vás ohromia.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Veľkoformátové stolové a samostatne stojace tlačiarne základnej triedy s najmenšími
rozmermi a plochým povrchom sú vhodné aj do najstiesnenejších priestorov. Každý
deň môžete vytvárať kvalitné a detailné veľkoformátové výtlačky v profesionálnej kvalite.
Zásobníky na báze pigmentových atramentov sa dodávajú v rôznych veľkostiach pre
najrôznejšie tlačové potreby. Model SC-T3100x využíva zásobníky s možnosťou dopĺňania
počas prevádzky z jednotlivých 140-ml fliaš.*
* Iba model SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Základné veľkoformátové stolové a samostatne stojace tlačiarne vyžadujú minimálne
priestory a nastavenie. Intuitívne a prívetivé používateľské rozhranie. Môžete donekonečna
vytvárať úžasné výtlačky bez straty farieb alebo detailov. Zvýšte svoju produktivitu so
sortimentom atramentových zásobníkov rôznych veľkostí: 110 ml, 350 ml a 700 ml.
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Všestranná, flexibilná
veľkoformátová tlač
Veľkoformátová tlačiareň pre všetky priestory
Plagáty, bannery, nástenné obrazy, interiérové alebo dočasné exteriérové plagáty – priveďte svoje
výtvory na svet s tlačiarňou radu SureColor SC-T. Na výber je formát 24", 36" a 44" a každá tlačiareň
je vybavená tlačovou hlavou PrecisionCore MicroTFP so zárukou rovnakej životnosti ako tlačiareň.
Atrament UltraChrome XD produkuje trvanlivé výtlačky odolné voči rozmazaniu a pôsobeniu vody.
Všetky modely tiež majú 1 GB pamäte RAM na rýchle spracovanie obrazu. Ponúkame tiež voliteľné
rozšírenie v podobe 320-GB pevného disku na ukladanie úloh do medzipamäte a ich opätovné
použitie.
Náš sortiment budeme ďalej rozširovať o inovatívne technológie, ktoré umožnia bezpečnú a spoľahlivú
tlač prísne tajných súborov. Tento rad kompaktných, používateľských prívetivých tlačiarní bol vytvorený
pre profesionálov v oblasti architektúry, projektovania, stavebníctva a návrhov CAD.
Ponúkame tiež nasledujúce:
Modely s viacerými funkciami – tlačou, kopírovaním a skenovaním
Voliteľná podpora jazyka Adobe® PostScript® 3™ s 2 procesormi s frekvenciou 1,6 GHz umožní rýchlu
a priamu tlač viacerých formátov vrátane objemných súborov.
Určité modely sú k dispozícii v štandardnej konfigurácii alebo v konfigurácii s dvoma kotúčmi, čo
umožňuje automatické vkladanie papiera a prepínanie medzi kotúčmi.
Ponuka atramentových zásobníkov – 110 ml, 350 ml a 700 ml.

SureColor SC-T3200
24" štvorfarebná veľkoformátová tlačiareň s vysokou
rýchlosťou a presnosťou tlače. Intuitívne spolupracuje
s veľkým počtom grafických, CAD a GIS programov, takže
je ideálna pre náročné produkčné prostredia. K dispozícii iba
v štandardnej konfigurácii (jeden kotúč).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36" štvorfarebná veľkoformátová tlačiareň. Špičkové
rozlíšenie a kvalita obrazu. Výnimočne jednoduché
používanie pre skúsených i začínajúcich grafikov a
projektantov. Dokáže sa synchronizovať so širokým
sortimentom programov CAD a obľúbených programov na
projektovanie, takže je ideálna pre všestranné kancelárie
zamerané na rôzne projekčné činnosti. K dispozícii
v štandardnej konfigurácii alebo s dvoma kotúčmi.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44" vysokorýchlostná štvorfarebná veľkoformátová tlačiareň
spájajúca výkon, kvalitu a úžitkovú hodnotu. So svojou
maximálnou produktivitou a flexibilitou je dokonalým
riešením pre oblasť CAD, reprografiu, vzdelávanie a tlač
plagátov do predajní. Ponúka bezkonkurenčné spojenie
presnosti a rýchlosti. K dispozícii v štandardnej konfigurácii
alebo s dvoma kotúčmi.
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Multifunkčné technické
tlačiarne produkujúce
presné výsledky
Multifunkčné tlačiarne sú ideálne na technickú tlač
a skenovanie, dokonca aj na detailné rukou písané
poznámky. Sú cenovo dostupné a jednoducho sa
používajú. Produkujú presné a kvalitné výtlačky za
všetkých okolností.

SureColor SC-T3100M
Pri šírke 24" (610 mm) ponúka model SC-T3100M najlepší pomer ceny
a výkonu v triede multifunkčných tlačiarní Epson. Tento model dokáže
skenovať predlohy dĺžky až 2,72 m rýchlosťou až 4,5" za sekundu,
s výnimočnou kvalitou tlače a rýchlosťou. Je ideálny pre predajne a tlač
plagátov a umožňuje vytlačiť obraz veľkosti A1 iba za 34 sekúnd.

SureColor SC-T5100M
Táto multifunkčná tlačiareň je väčšou 36" (914-mm) sestrou modelu
SC-T3100M so všetkými jeho výhodami. Tento model predstavuje
krok vpred pre stavebné firmy, ktoré hľadajú tlačiareň špičkovej kvality
s nízkym objemom tlače, ale so zvýšenou úrovňou produktivity.

Modely SC-T5100M, SC-T5100 a SC-T5400M sú vybavené
funkciou priameho skenovania a tlače z média USB vrátane
súborov PDF bez dodatočných nákladov1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36" štvorfarebná veľkoformátová tlačiareň so zabudovanou obrazovkou
na skenovanie, kopírovanie a zdieľanie. Vytvárajte ostré a presné
výtlačky s nízkymi nákladmi. K dispozícii v štandardnej konfigurácii
alebo s dvoma kotúčmi.

SureColor SC-T5400M
Táto veľká samostatnej stojaca tlačiareň dokáže skenovať predlohy
dĺžky až 30,5 m. Tento najvšestrannejší a najefektívnejší model
so šírkou 36" (914 mm) sa bez problémov zmestí do akejkoľvek
konštrukčnej, projekčnej alebo architektonickej kancelárie. Tlačí na
matné aj lesklé predlohy a ponúka tlač bez okrajov až do veľkosti
A0. Dokáže vytlačiť čierne čiary s hrúbkou 0,02 mm, takže vaše
dokumenty nestratia detailnosť (110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44" vysokorýchlostná štvorfarebná veľkoformátová tlačiareň so
zabudovanou obrazovkou na skenovanie, kopírovanie a zdieľanie.
Umožňuje skopírovať dokument veľkosti A1 iba za 39 sekúnd a vytlačiť
dokument A1 za 28 sekúnd. Dokumenty a fotografie sa skenujú
s optickým rozlíšením 600 dpi, ktoré zaisťuje dobre čitateľné čiernobiele
i farebné kópie. K dispozícii v štandardnej konfigurácii alebo s dvoma
kotúčmi.
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Technické údaje produktu

24" tlačiarne

Model

Atrament

SC-T2100

Skener

Kopírovanie

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

4-farebný
pigment

Farbivo: CMY
Pigment: BK

4-farebný
pigment

5-farebný
pigment

Farba atramentu

CMY, Mk

CMY, Bk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Čier.: 50/80
Far.: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Snímač

-

-

CIS

-

-

-

Zdroj svetla

-

-

Jeden

-

-

-

Optické rozlíšenie

-

-

600

-

-

-

Rýchlosť skenovania
(200 dpi)

-

-

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

-

-

-

Maximálna dĺžka
skenovanej predlohy (m)

-

-

2,72

-

-

-

Merítko

-

-

25 až 400 %

-

-

-

Maximálny počet kópií

-

-

99

-

-

-

Hrúbka (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

TIFF, JPEG, PDF

-

-

-

4,3" dotykový

4,3" dotykový

4,3" dotykový

2,7" farebný

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Kotúč: 0,21
Hárok: 0,27

Kotúč: 0,21
Hárok: 0,27

Kotúč: 0,3
Hárok: 0,3

Kotúč: 0,5
Hárok: 0,8
Tabuľa: 1,5

Plagát

-

-

-

Áno

Tlač bez okrajov

-

-

Áno

Áno

Až do veľkosti A3

Až do veľkosti A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Áno

-

Áno

Áno

Áno

Áno

-

-

-

HDD: voliteľne
(320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Rýchlosť tlače (s) 1*

Podporované súbory
Ovládací panel
Max. priemer (mm)
Papierová stredná časť

Médiá

SC-T3100M

Súprava atramentov

Objem I/C (ml)
Rýchlosť

SC-T3100(N)

Max. hrúbka média
(mm)

ASF
Rozhranie
Pripojenie
-

Priama tlač z USB
Jazyk tlače

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Spotreba energie (W)
(tlač/čakanie/vypnuté)
Rozmery (mm)
š×h×v

-

970 × 696 × 913

970 × 696 × 974

-

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230

970 × 505 × 292

970 × 680 × 230

1 080 × 668 × 585

1 050 × 691 × 613

So stojanom
Bez stojana

Áno

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

So stojanom

38

38

45

-

64

67

Bez stojana

27

27

35

29

49

54

Hmotnosť (v kg)

*1 Režim: Koncept / médium CAD: Obyčajný papier A1
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36" tlačiarne

SC-T5100(N)

SC-T5100M

44" tlačiarne

SC-T5405

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4-farebný
pigment

4-farebný
pigment

5-farebný
Všetky pigmenty

5-farebný
pigment

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Čier.: 50/80
Far.: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Jeden

-

Jeden

Duálny

Duálny

-

600

-

600

600

600

-

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

-

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

6 ips (farby)
13 ips (stupnica sivej)

6 ips (farby)
13 ips (stupnica sivej)

-

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" farebný

2,7" farebný

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Kotúč: 0,21
Hárok: 0,27

Kotúč: 0,3
Hárok: 0,3

Kotúč: 0,5
Hárok: 0,8
Tabuľa: 1,5

Kotúč: 0,5
Hárok: 0,8
Tabuľa: 1,5

-

-

Áno

Áno

-

Áno

Áno

Áno

Až do veľkosti A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Áno

-

-

Áno

Áno

Áno

Áno

-

-

HDD: voliteľne (320 GB)

HDD: voliteľne (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Áno

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
Atrament a spotrebný materiál

Voliteľné príslušenstvo

UltraChrome XD2 Cyan 26 ml

C13T40C240

Stojan 24" pre rad T2100 a T3100

C12C933151

UltraChrome XD2 Yellow 26 ml

C13T40C440

Stojan 36" pre rad T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 Magenta 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 Black 50 ml

C13T40C140

Držiak kotúča 24"

C12C935701

UltraChrome XD2 Cyan 50 ml

C13T40D240

Držiak kotúča 36"

C12C933131

UltraChrome XD2 Magenta 50 ml

C13T40D340

C13S210055

UltraChrome XD2 Yellow 50 ml

C13T40D440

Náhradné ostrie automatického
orezávača

UltraChrome XD2 Black 80 ml

C13T40D140

Voliteľný zásobník na jednotlivé hárky

C12C936361

Cyan Dye 140 ml (iba SC-T3100x)

C13T49H200

Nosný hárok dokumentu A1

C12C936101

Yellow Dye 140 ml (iba SC-T3100x)

C13T49H400

Magenta Dye 140 ml (iba SC-T3100x)

C13T49H300

Čierny pigment 140 ml (iba SC-T3100x)

C13T49H100

Maintenance box

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 and SC-T5400M
Atrament a spotrebný materiál

Voliteľné príslušenstvo

UltraChrome XD2 Cyan 110 ml

C13T41R240

Držiak kotúča 24"

C12C933281

UltraChrome XD2 Yellow 110 ml

C13T41R440

Držiak kotúča 36"

C12C933301

UltraChrome XD2 Magenta 110 ml

C13T41R340

UltraChrome XD2 Black 110 ml

C13T41R540

Nosný hárok dokumentu,
veľkoformátové vyhotovenie A0

C12C935381

UltraChrome XD2 Cyan 350 ml

C13T41F240

UltraChrome XD2 Magenta 350 ml

C13T41F340

Náhradné ostrie automatického
orezávača

C13S902007

UltraChrome XD2 Yellow 350 ml

C13T41F440

Náhradná podložka pre bezokrajovú tlač C13S400064

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

Atramenty nie sú kompatibilné s modelom SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Atrament a spotrebný materiál
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

Adobe® PostScript® 3™ – rozširujúca jednotka

C12C891131

UltraChrome XD Yellow 350 ml

C13T693400

Pevný disk 320 GB (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD Matte Black 350 ml

C13T693500

Skener pre multifunkčné tlačarine 36"

C12C891071

UltraChrome XD Photo Black 700 ml

C13T694100

Podstavec skenera pre multifunkčné zariadenia 36" C12C844151

UltraChrome XD Cyan 700 ml

C13T694200

Podstavec skenera pre multifunkčné zariadenia 44" C12C844161

UltraChrome XD Magenta 700 ml

C13T694300

Adaptér na kotúče médií

Voliteľné príslušenstvo

C12C811401

Obsah balenia
Ovládač a programy (CD)
Používateľská príručka (CD)
Sprievodca nastavením
Hlavná jednotka
Napájací kábel
Samostatné atramentové zásobníky
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Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.sk
¹ Tlač súboru vo formáte PDF pri skenovaní na skeneri radu Epson SC-T

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

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

