SureColor SC-T-serien

Professionella utskrifter
som fångar alla detaljer

Omvandling genom
innovation
Vare sig det här är din första investering i en storformatsskrivare
eller en expandering av din utrustning för tryck och reproduktion
så är Epsons SureColor SC-T-serie rätt lösning.
Vi kontrollerar hela design- och tillverkningsprocessen, och varje skrivare i utbudet är
utrustad med Epsons unika PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudsteknik. Det säkerställer
utomordentlig prestanda och produktivitet, perfekt för verksamheter i alla storlekar.
Vare sig du vill ha en skrivare för att ibland skriva ut en extra stor poster eller ritning, eller
om du regelbundet har ett behov av storformatsutskrifter på många olika media så har vi en
skrivare som passar dina behov.

PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudsteknik

Epson och miljön
Alla våra produkter utvecklas med en ekologiskt hållbar livscykel i åtanke. Vi på Epson
utformar produkter på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och koldioxidutsläppen under
hela produktens livscykel. Det innefattar en energi- och resursbesparande design, att
skadliga ämnen elimineras i tillverkningsprocessen och att minimalt emballage används.
Epson erbjuder även ett urval av bläckpatroner i olika storlek som hjälper till att sänka
kostnaderna och är enkla att byta. Alla Epsons bläckpatroner går att återvinna.
Trygghet
Din Epson-skrivare levereras med minst ett års garanti på plats, och vi rekommenderar
att du registrerar skrivaren hos oss så snart du tar emot den. Och medan vi är säkra på
att skrivaren kommer att tjäna dig pålitligt i flera år så vill vi inte att du ska få problem med
ett oväntat fel. Håll produktionen igång och få fortsatt support med Epson CoverPlus, en
utökad på plats-garanti som tillval.
Kontakta din lokala Epson-representant för mer information om garantiskyddet CoverPlus.

2

Vi presenterar den senaste generationen av Epsons
multifunktionsskrivare för storformat
Det spelar ingen roll om det gäller enstaka förstorade
utskrifter eller en investering för att göra ditt företag mer
produktivt – du kommer att ha full kontroll över utskrifter,
kostnader och flexibilitet med de nya skrivarna på
ingångsnivå i SureColor SC-T-serien, stående på skrivbordet
eller golvet (SC-Tx100 och SC-Tx405).
De här skrivarna ger ledande prestanda och detaljerade
resultat med en modern ren estetik och ett minimalt
fotavtryck. Du får enastående resultat även om du bara
behöver skriva ut i storformat då och då – utan att det
blir någon försämring från igentäppta skrivarhuvuden eller
damm på grund av att skrivaren inte används regelbundet.
Inte vid skrivbordet? Modellerna SureColor SC-Tx100 och
SC-Tx405 har möjlighet till nätverksanslutning, inklusive
Wi-Fi-utskrift via kompatibla enheter som har stöd för direkt
Wi-Fi-anslutning, samt Apple AirPrint™.

Utformad och konstruerad för ditt nästa projekt
Prioriterar du hellre kvalitet än snabbhet, eller hellre ekonomi
än produktivitet, när du väljer storformatsskrivare? Med
SureColor SC-Tx200-skrivare behöver du inte göra några
kompromisser.
Finns i flera konfigurationer så att du kan hitta en modell
som passar dina exakta behov. Du kan välja mellan 24-,
36- och 44-tums skrivare med alternativ för enkel rulle eller
dubbla rullar, multifunktionskapacitet (skriv ut, skanna och
kopiera) samt stöd för Adobe® PostScript® 3™. Alla bygger
på avancerad teknik så att de kan utföra komplicerade jobb
med lätthet.
Ett urval av bläckpatroner med hög kapacitet ger en låg
total ägandekostnad, vilket är perfekt för regelbunden
storformatsutskrift med många olika media med en tjocklek
på upp till 1,5 mm.
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En storformatsskrivare som är
anpassad efter din verksamhet
Snabbhet, smidighet, mångsidighet, högre produktivitet
och bättre kostnadskontroll – maximera vinsten genom att
sköta era storformatsutskrifter internt.
Låga driftskostnader och snabba utskrifter på en mängd olika media säkerställer
att din investering lönar sig flera gånger om, framför allt om du övergår från
en extern utskriftsleverantör. Framställ större dokument utan att göra avkall
på kvalitet. Skriv ut direkt från dina mobila enheter med våra nätverksanslutna
modeller.

Arkitekter
Visa dina CAD-ritningar i skarp detalj
Skapa nya perspektiv och låt dina kunder och medarbetare utforska dina
designer, framställningar och diagram till fullo med häpnadsväckande utskrifter
i fullfärg, skarpa detaljer och tydliga foton. Storformatsskrivarna i SureColor
SC-T-serien hanterar enkelt kraven för CAD-utskrifter och ritningar, men även
utskrifter av affärsförslag och andra dokument som behövs till klienter och till
de juridiska delarna av dina projekt.

Reklambyråer
Bli uppmärksammad och förmedla ditt budskap
Fånga dina klienters uppmärksamhet genom att snabbt och sömlöst
skapa livliga annonser som fångar kundens öga. Skriv ut allt från stora
posters med fotokvalitet till banderoller. En storformatsskrivare ökar din
marknadsföringseffektivitet så att du lätt kan gå från en reklamskapelse till en
annan.

Konstruktion
Skriv ut skarpa detaljer snabbt
Storformatsskrivare i SureColor SC-T-serien passar perfekt för ingenjörer
tack vare de låga kostnaderna och höga hastigheterna. Skriv ut detaljerade
och korrekta ritningar, renderingar, scheman, blåkopior och mer. Tack vare
skrivarhuvuden med långvarig prestanda och bläckpatroner som inte behöver
bytas så ofta har du full kontroll över utskriftskvaliteten, vilket sparar tid och ökar
vinsten för dig.
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Småföretag

Reprografi

Använd din kreativitet

Ge dina kunder fantastisk kvalitet

Från affischer och banderoller till presentationer och grafik –
vad kan säga mer om ditt företag än stora och talande
bilder på kunder som njuter av dina produkter eller tjänster?
Storformatsutskrifter höjer din varumärkesimage mer än du
kanske tror – och får ditt företag att verkligen sticka ut från
mängden.

Skrivarna i SureColor SC-T-serien integreras sömlöst i ditt
arbetsflöde tack vare vår automatiska utskriftsapplikation
eller den valfria Adobe® PostScript® 3™-modulen (för
de mest avancerade modellerna) med stöd för formaten
PDF, JPEG och TIFF. Våra skrivare kan även skriva ut
från CAD-filer och många olika desktop publishing- och
designapplikationer.

Fastighetsmäklare

Utbildning

Stå ut från mängden

Inspirera unga sinnen

Med en storformatsskrivare kan du skriva ut dina
egna skyltar, reklamaffischer, banderoller, planritningar,
fönsterdekaler och våningskartor. Allt som du behöver för
att göra reklam för din verksamhet och ge dina kunder bäst
resultat kan du skapa internt.

Skolor, högskolor och universitet behöver ofta ha den
senaste tekniken för att uppmuntra och inspirera den nya
generationen. SC-T3100M och SC-T5100M kan hjälpa till
att skanna allt klassrumsmaterial för att öka produktiviteten
och funktionaliteten. Öka engagemanget hos både
elever och lärare genom att skapa fantastiskt utskrifter till
klassrummet och skriva ut information om skolevenemang
internt.

Byggindustri
Kontrollera kostnaderna och öka flexibiliteten
Imponera på kunder och partner med en presentation med dokument och
ritningar i stort format med utmärkt bildskärpa, kvalitet och detaljrikedom.
SC-T5400M har en verkligt integrerad skanner för snabb återgivning och gör
det enkelt att sätta CAD-ritningarna eller andra planåtergivningar på papper.
Skriv ut och skanna även från telefonen eller surfplattan och dela direkt. Det
perfekta valet för att skapa egna byggnadsskyltar, byggnadsomslag, täckning
för byggnadsställningar och stora meshbanderoller både snabbt, korrekt och
kostnadseffektivt.
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Exceptionell kvalitet
och prestanda för
hela sortimentet
Professionell prestanda på alla nivåer
Allt du behöver från Epson – kvalitet, innovation och prestanda – i en kompakt design som
passar på även de minsta arbetsytorna. Den låga totala ägandekostnaden är perfekt för
företagare som vill gå från att outsourca storformatsutskrifter till att framställa dem internt. Med
Wi-Fi-anslutning kan du skriva ut från alla platser med en mobil enhet och kompatibla appar.
Modellerna SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 och SC-T5400M har det minsta
fotavtrycket av alla våra storformatsskrivare så att de får plats på de allra minsta arbetsytorna.
SC-T3100x är den första 24-tumsskrivaren som kommer med en påfyllningsbar bläcklösning,
så att bläck kan fyllas på när skrivaren används. SC-T5400M har en helt integrerad skanner
som skannar upp till 30,5 meter på en gång.
Du kommer att bli förbluffad över resultatet från bläckstråleutskrifter i stort format, inklusive
hastigheter från 22 sekunder för en A1-sida med UltraChrome XD2-bläck utan några
kvalitetsförluster.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Storformatsskrivare på ingångsnivå som kan stå på skrivbordet eller golvet med vårt minsta
fotavtryck, och som har platta ytor för maximal utrymmesekonomi. Skapa detaljerade
utskrifter i ett stort format med professionell kvalitet varje dag eller när du behöver
det. Pigmenterade bläckpatroner finns i en mängd olika storlekar för att passa dina
utskriftsbehov. SC-T3100x använder tankar som är påfyllningsbara i realtid från individuella
flaskor på 140 ml.*
* Endast modellen SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Storformatsskrivare på ingångsnivå som kan stå på skrivbordet eller golvet, och som kräver
minimalt utrymme och minimal konfigurering. Ett användargränssnitt som är intuitivt och
lättåtkomligt. Skapa fantastiska utskrifter om och om igen utan någon förlust av färg eller
detaljer. Utöka din produktivitet med bläckpatroner i flera olika storlekar: 110 ml, 350 ml och
700 ml.
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Mångsidiga, flexibla
utskrifter i stort format
Storformatsskrivare för alla arbetsytor
Ge liv åt alla dina skapelser, från affischer och banderoller till väggkonst, inomhusskyltar eller tillfälliga
utomhusskyltar och ritningar, med SureColor SC-T-serien. Välj mellan 24 tum, 36 tum och 44 tum
och alla skrivare har vårt PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud som garanterat håller hela livslängden.
UltraChrome XD-bläck ger hållbara utskrifter som är smetfria och vattenbeständiga. Alla modeller har
också 1 GB RAM för snabb bildbehandling, och vi erbjuder en uppgraderingshårddisk på 320 GB för
cachelagring och återkallning av jobb.
Sortimentet fortsätter att utökas med innovativ teknik för att säkerställa säker utskrift av mycket
konfidentiella filer. Detta kompakta, användarvänliga sortiment har skapats med AEC- och
CAD-experter i åtanke.
Vi erbjuder också följande:
Multifunktionella modeller med utskrifts-, kopierings- och skanningsfunktioner
Stöd för Adobe® PostScript® 3™ som tillval med 2 x 1,6 GHz processorer som gör att du snabbt och
enkelt kan skriva ut många format, inklusive datarika filer
Specifika modeller finns tillgängliga med standardkonfiguration eller dubbla rullar, vilket möjliggör
automatisk pappersladdning och växling mellan rullar
Flera olika storlekar på bläckpatroner – 110 ml, 350 ml och 700 ml

SureColor SC-T3200
24-tums storformatsutskrift i fyrfärg med snabbhet och
precision. Ansluts intuitivt till många olika grafik-, CAD- och
GIS-program, vilket gör den perfekt för produktionsmiljöer
med omfattande aktivitet. Endast tillgänglig med
standardkonfiguration (enkel rulle).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36-tums storformatsskrivare i fyrfärg. Fantastisk
detaljrikedom och bildkvalitet. Mycket enkel att använda för
både designproffs och nybörjare. Kan synkroniseras direkt
med många olika CAD- och ledande designprogram –
perfekt för mångsidiga designkontor med olika inriktningar.
Finns med singelrulle eller med dubbla rullar.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
44-tums storformatsskrivare i fyrfärg med hög hastighet
som kombinerar prestanda, kvalitet och valuta för pengarna.
Den här skrivaren ger maximal produktivitet och flexibilitet,
och passar perfekt för användning med CAD, reprografi,
utbildning och utskrift av butiksaffischer. Den ger helt enkelt
en oslagbar blandning av precision och hastighet. Finns
med singelrulle eller med dubbla rullar.
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Tekniska skrivare med
flera funktioner som ger
exakta resultat
Multifunktionsskrivare är perfekta för teknisk utskrift och
skanning, även för detaljerade handskrivna anteckningar.
Prisvärd och enkel att använda så att du kan producera
exakta utskrifter av hög kvalitet varje gång.

SureColor SC-T3100M
SC-T3100M är endast 610 mm (24 tum) bred och erbjuder den bästa
prisprestandan i Epsons flerfunktionssegment. Den här modellen
kan skanna upp till 4,5 tum per sekund och upp till 2,72 m i längd,
vilket ger exceptionell utskriftskvalitet med hastighet. Perfekt för
försäljningsställen och affischtillverkning så att du kan skriva ut en
A1-bild på bara 34 sekunder.

SureColor SC-T5100M
Den här multifunktionsskrivaren har alla fördelar hos SC-T3100M och
är den större motsvarigheten till 36-tumsmodellen (914 mm). Modellen
är en uppgradering för byggföretag som vill ha den bästa kvaliteten på
en lågvolymsskrivare, men med ökade produktivitetsnivåer.

SC-T5100M, SC-T5100 och SC-T5400M har funktioner för
direktskanning och -utskrift från USB – inklusive PDF utan extra
kostnad1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
36-tums storformatsskrivare i fyrfärg med integrerad scanner för
skanning, kopiering och delning. Skapa skarpa och korrekta utskrifter
på ett kostnadseffektivt sätt. Finns med singelrulle eller med dubbla
rullar.

SureColor SC-T5400M
Den här stora platsskrivaren kan skanna upp till 30,5 m. Den är
914 mm bred (36 tum) och är den mest mångsidiga och effektiva
modellen som sömlöst passar in i alla byggnads-, ingenjörs- eller
arkitektkontor. Den skriver ut på både matta och blanka medier
och erbjuder kantfria utskrifter upp till A0-storlek. Med en svart linje
med en bredd på 0,02 mm förlorar du inga detaljer på dokumenten
(110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
44-tums storformatsskrivare i fyrfärg med hög hastighet och integrerad
scanner för skanning, kopiering och delning. Kopiera ett A1-dokument
på bara 39 sekunder och gör A1-utskrifter på 28 sekunder. Dokument
och fotografier skannas med en optisk upplösning på 600 dpi för
tydliga kopior i både färg och svartvitt. Finns med singelrulle eller med
dubbla rullar.
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Produktspecifikationer
Modell

Bläck

24-tumsskrivare

SC-T2100

Scanner

Kopiera

5 färger
Pigment

Bläckfärg

CMY, Mk

CMY, Sv

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Svart: 50/80
Färg: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

Genomströmning (sek)
1*

43

34

34

34

27

30

Sensor

-

-

CIS

-

-

-

Ljuskälla

-

-

Enkel

-

-

-

Optisk upplösning

-

-

600

-

-

-

Skanningshastighet
(200 dpi)

-

-

1,5 tum p/s (färg)
4,5 tum p/s (svartvitt)

-

-

-

Maximal skanningslängd (m)

-

-

2,72

-

-

-

Skalning

-

-

25 till 400 %

-

-

-

Maximalt antal kopior

-

-

99

-

-

-

Tjocklek (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Tiff/JPEG/PDF

-

-

-

4,3-tums pekskärm

4,3-tums pekskärm

4,3-tums pekskärm

2,7-tums färgskärm

119

117

170

150

2 tum

2 tum

2 tum/3 tum

2 tum/3 tum

Rulle: 0,21
Ark: 0,27

Rulle: 0,21
Ark: 0,27

Rulle: 0,3
Ark: 0,3

Rulle: 0,5
Ark: 0,8
Kartong: 1,5

Affischkartong

-

-

-

Ja

Kantfri utskrift

-

-

Ja

Ja

Upp till A3

Upp till A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

HDD: Tillval (320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

-

1 080 × 750 × 1 060

1 050 × 762 × 1 117

970 × 680 × 230

1 080 × 668 × 585

1 050 × 691 × 613

Papperskärna
Maxtjocklek
utskriftsmaterial (mm)

ASF
I/F
USB Direkt

-

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Energiförbrukning (W)
(utskrift/vänta/ström av)
Storlek (mm)
B×D×H

SC-T3200

4 färger
Pigment

Maxdiameter (mm)

Utskriftsspråk

SC-T3405N

Färg: CMY
Pigment: SV

Kontrollpanel

Anslutningsmöjligheter

SC-T3100x

4 färger
Pigment

Supportfil

Medier

SC-T3100M

Bläcksats

I/C-volym (ml)
Hastighet

SC-T3100(N)

Med stativ
Utan stativ

-

-

Ja

970 × 696 × 913 970 × 696 × 974

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

Med stativ

38

38

45

-

64

67

Utan stativ

27

27

35

29

49

54

Vikt (kg)

*1 läge: CAD-utkast/Media: Vanligt A1-papper
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36-tumsskrivare

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

44-tumsskrivare

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 färger
Pigment

4 färger
Pigment

5 färger
Alla pigment

5 färger
Pigment

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Svart: 50/80
Färg: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Enkel

-

Enkel

Dubbla

Dubbla

-

600

-

600

600

600

-

1,5 tum p/s (färg)
4,5 tum p/s (svartvitt)

-

4,5 tum p/s (färg)
7,5 tum p/s (svartvitt)

6 ips (färg)
13 ips (grå)

6 ips (färg)
13 ips (grå)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 till 400 %

-

25 till 400 %

25 till 400 %

25 till 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-tums pekskärm

4,3-tums pekskärm

2,7-tums färgskärm

2,7-tums färgskärm

119

170

150

150

2 tum

2 tum/3 tum

2 tum/3 tum

2 tum/3 tum

Rulle: 0,21
Ark: 0,27

Rulle: 0,3 ark: 0,3

Rulle: 0,5
Ark: 0,8
Kartong: 1,5

Rulle: 0,5
Ark: 0,8
Kartong: 1,5

-

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Upp till A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

HDD: Tillval (320 GB)

HDD: Tillval (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Ja

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
Bläck och förbrukningsartiklar

Tillval

UltraChrome XD2 cyan 26 ml

C13T40C240

UltraChrome XD2 gul 26 ml

C13T40C440

Stativ 24tum T2100- och T3100serierna

C12C933151

UltraChrome XD2 magenta 26 ml

C13T40C340

Stativ 36 tum T5100-serien

C12C933091

UltraChrome XD2 svart 50 ml

C13T40C140

Rullspindel 24 tum

C12C935701

UltraChrome XD2 cyan 50 ml

C13T40D240

Rullspindel 36 tum

C12C933131

UltraChrome XD2 magenta 50 ml

C13T40D340

UltraChrome XD2 gul 50 ml

C13T40D440

Reservblad till autoskärare

C13S210055

UltraChrome XD2 svart 80 ml

C13T40D140

Fack för skurna ark (tillval)

C12C936361

Cyanfärg 140 ml (endast SC-T3100x)

C13T49H200

Underlagsark för A1-dokument

C12C936101

Gul färg 140 ml (endast SC-T3100x)

C13T49H400

Magentafärg 140 ml (endast SC-T3100x)

C13T49H300

Svart pigment 140 ml (endast SC-T3100x)

C13T49H100

Underhållspaket

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 och SC-T5400M
Bläck och förbrukningsartiklar

*

Tillval

UltraChrome XD2 cyan 110 ml

C13T41R240

Rullspindel 24 tum

C12C933281

UltraChrome XD2 gul 110 ml

C13T41R440

Rullspindel 36 tum

C12C933301

UltraChrome XD2 magenta 110 ml

C13T41R340

Underlagsark för dokument AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 svart 110 ml

C13T41R540

Reservblad till autoskärare

C13S902007

UltraChrome XD2 cyan 350 ml

C13T41F240

Kantfri ersättningsdyna

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

Underhållspaket

C13T699700

Bläcken är inte kompatibla med modellen SC-T5400M.
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Bläck och förbrukningsartiklar
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 mattsvart 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD gul 110 ml

C13T692400

Underhållspaket

C13T619300

UltraChrome XD mattsvart 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD fotosvart 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD cyan 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD magenta 350 ml

C13T693300

Adobe® PostScript® 3™ expansionsenhet

C12C891131

UltraChrome XD gul 350 ml

C13T693400

320 GB hårddisk (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD mattsvart 350 ml

C13T693500

MFP-skanner 36 tum

C12C891071

UltraChrome XD fotosvart 700 ml

C13T694100

MFP-skannerstativ 36 tum

C12C844151

UltraChrome XD cyan 700 ml

C13T694200

MFP-skannerstativ 44 tum

C12C844161

UltraChrome XD magenta 700 ml

C13T694300

Adapter för rullmedia

C12C811401

Tillval

I förpackningen
Drivrutin och verktyg (CD)
Användarhandbok (CD)
Inställningsguide
Huvudenhet
Nätkabel
Separata bläckpatroner
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Mer information finns på www.epson.se
¹ Skriv ut fil i PDF-format när den skannas med en Epson-skanner från SC-T-serien

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

@epsonsverige
epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

