SureColor SC-T Serisi

Her ayrıntıyı yakalayan
profesyonel baskı

İnovasyon yoluyla
dönüşüm
İster geniş formatlı yazıcıya ilk kez yatırım yapıyor ister güncel
yazdırma ve kopyalama olanaklarınızı genişletiyor olun, Epson
SureColor SC-T Serisi tam size göre.
Tüm tasarım ve üretim sürecinin kontrolü bizde. Serideki her yazıcı, Epson'un eşsiz
PrecisionCore MicroTFP baskı kafası teknolojisine sahip. Bu da her ölçekten işletme için
mükemmel olan üstün performansı ve üretkenliği garantiliyor.
Ara sıra büyük boyutlu posterler yazdırmak veya ozalit kopyalar için bir yazıcı istiyorsanız
ya da düzenli olarak çeşitli ortamlar üzerine geniş formatlı baskı yapmaya ihtiyacınız varsa
gereksinimlerinize en uygun yazıcı bizde.

PrecisionCore MicroTFP baskı kafası teknolojisi

Epson ve çevre
Tüm ürünlerimiz ekolojik açıdan sürdürülebilir bir yaşam döngüsü düşünülerek geliştirilmiştir.
Epson, ürünlerini tüm ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri ve CO2 emisyonlarını
en aza indirecek şekilde tasarlar. Buna enerji ve kaynak tasarruflu tasarım, üretim sürecinden
zararlı maddelerin çıkartılması ve minimum ambalaj kullanımı dahildir. Epson, maliyetleri
düşük tutmaya yardımcı olan ve kolay değiştirilebilen, çeşitli boyutlarda mürekkep kartuşu
seçenekleri de sunar. Tüm Epson mürekkep kartuşları geri dönüştürülebilir.
İçiniz rahat olsun
Epson yazıcınız, 2 (iki) yıl yerinde servis garantisi ile sunulur. Ürününüzü teslim alır almaz
yazıcınızı kaydettirmenizi tavsiye ederiz. Size yıllarca güvenilir hizmet vereceğinden emin
olsak da beklenmedik bir hata veya arızayla karşılaşmanızı istemeyiz. İsteğe bağlı Epson
CoverPlus uzatılmış yerinde servis garantisi ile üretim hattınızın çalışmaya devam etmesini
sağlayın ve destek almayı sürdürün.
CoverPlus garanti koruması hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel Epson temsilcinizle iletişim kurun.
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Karşınızda yeni nesil Epson geniş formatlı ve çok işlevli
yazıcılar
Ara sıra büyük boyutlu yazdırma gereksinimlerinden işinize
yatırım yapıp daha üretken olmaya kadar, yeni giriş düzeyi
SureColor SC-T Serisi masaüstü ve ayaklı yazıcılar
(SC-Tx100 ve SC-Tx405) sayesinde verimlilik, maliyet ve
esneklik kontrolü yeniden sizin elinizde olacak.
Modern ve yalın görünüme sahip, çok az yer kaplayan
bu yazıcılar, üstün ve detaylı çıktılar için sınıfının en iyi
performansını sunar. Geniş formatlı yazdırmaya sadece
zaman zaman ihtiyaç duysanız bile baskı kafalarının
tıkanmasından dolayı kalitenin bozulması veya yazıcının
düzenli olarak kullanılmamasından kaynaklanan tozlanma
gibi sorunlar yaşamadan olağanüstü sonuçlar elde etmeye
devam edersiniz.
Masanızda değil misiniz? SureColor SC-Tx100 ve
SC-Tx405 modelleri, Wi-Fi Direct ve Apple AirPrint™
özelliklerini destekleyen uyumlu cihazlar yoluyla Wi-Fi
üzerinden baskıyı da içeren ağ bağlantısına sahiptir.

Bir sonraki projeniz için tasarlandı ve üretildi
Geniş formatlı bir yazıcı seçerken hız yerine kaliteyi,
üretkenlik yerine ekonomikliği mi tercih ediyorsunuz?
SureColor SC-Tx200 yazıcılar sayesinde artık hiçbirinden
ödün vermenize gerek yok.
Birden fazla yapılandırmayla sunulan bu yazıcılar arasında
ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak bir model mutlaka
vardır. Tek ve çift rulo seçenekleri, birden çok işlev (Yazdırma,
Tarama, Kopyalama) ve Adobe® PostScript® 3™ desteği
ile 24, 36 ve 44 inç yazıcılar arasında seçim yapma şansına
sahipsiniz. Her bir yazıcı, karmaşık işlerin kolaylıkla yerine
getirilmesini sağlayan ileri teknoloji ile donatılmıştır.
Yüksek kapasiteli mürekkep kartuşu boyutu seçenekleri,
düşük bir toplam sahip olma maliyeti sunar ve bu da 1,5 mm
kalınlığa kadar çok geniş bir ortam serisinde düzenli olarak
geniş formatlı yazdırma için idealdir.
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İşletmenize uygun geniş
formatlı yazıcı
Hız, rahatlık, çok yönlülük, daha fazla üretkenlik ve maliyet
kontrolü sağlamak için geniş formatlı baskı işlerinizi kurum
içine alarak kârı en üst düzeye çıkarın.
Düşük işletme maliyetleri ve çok çeşitli kağıtlar üzerine yüksek hızlı yazdırma,
özellikle de çıktı tedariki için dış kaynak kullanımından geçiş yapıyorsanız
yatırımınızın maliyetini katbekat çıkarmanızı sağlayacaktır. Kaliteden ödün
vermeden daha büyük belgeler üretin. Ağa bağlı modellerimiz ile doğrudan mobil
cihazınızdan yazdırın.

Mimarlar
CAD tasarımlarınızı olağanüstü ayrıntılarla gösterin
Yeni perspektifler oluşturun ve hem müşterilerin hem de ortakların tasarım, resim
ve grafiklerinizin zenginliğini büyüleyici tam renkli görüntüler, göz alıcı ayrıntılar
ve çok net fotoğraflarla keşfetmesine olanak tanıyın. SureColor SC-T Serisi
geniş formatlı yazıcılar, CAD yazdırmanın ve çizimin, ozalit kopyaların yanı sıra
müşteriler ve projelerinizin yasal süreçleri için ihtiyaç duyulan ticari teklif ve belge
gereksinimlerini de karşılar.

Reklam ajansları
Dikkat çekin ve mesajınızı iletin
Hızlı ve sorunsuz bir biçimde canlı, göz alıcı reklamlar yaratarak müşterilerinizin
dikkatini çekin. Büyük fotoğraf kalitesinde posterlerden flamalara dek her şeyi
basın. Geniş formatlı bir yazıcı, bir pazarlama materyalini oluşturmaktan bir
diğerine kolayca geçmenize olanak tanıyarak pazarlama verimliliğinizi artıracaktır.

Mühendislik
Hızla, son derece detaylı baskılar elde edin
Düşük maliyetler ve yüksek hızlar, SureColor SC-T Serisi geniş formatlı yazıcıları
mühendisler için ideal kılar. Ayrıntılı ve doğru resimler, büyük ölçekli çizimler, şemalar,
ozalitler ve daha fazlasını üretin. Baskı kafalarının daha uzun süre çalışabilmesi ve
kartuşların daha seyrek değiştirilmesi, zamandan tasarruf sağlayarak ve kârınızı
artırarak çıktılarınızın kalitesini kontrol edebilmeniz anlamına gelir.
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Küçük işletmeler

Reprografikler

Yaratıcılığınızı kucaklayın

Göz alıcı kalite ile müşterilerinizi memnun edin

Posterlerden afişlere, sunumlara ve grafiklere kadar
işletmenizi, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin keyfini çıkaran
müşterilerinizin büyük, belirgin görüntülerinden daha iyi ne
anlatabilir ki? Geniş formatlı yazdırma, markanızın imajını
hayal edebileceğinizin ötesinde bir seviyeye taşıyarak
işletmenizin diğerleri arasından sıyrılmasını sağlar.

SureColor SC-T Serisi yazıcılar; PDF, JPEG ve Tiff
formatlarını destekleyen isteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™
modülünü (daha yüksek teknolojili modeller için) kullanarak
veya Otomatik Yazdırma uygulamamız ile iş akışınıza
sorunsuz bir şekilde entegre olur. Aynı zamanda CAD
dosyalarında, çok çeşitli masaüstü yayın uygulamalarında
ve tasarım yazılımı paketlerinde bulunan belgelerinizi de
yazdırabiliriz.

Emlakçılar

Eğitim

Dikkatleri üzerinize çekin

Genç zihinlere ilham verin

Geniş formatlı bir yazıcı ile kendi panolarınızı, ilanlarınızı, yapı
iskelesi afişlerinizi, kat planlarınızı, pencere çıkartmalarınızı
ve duvar haritalarınızı, yani işletmenizi tanıtmak ve
müşterilerinize en iyi sonuçları sunmak için ihtiyacınız olan
her şeyi kurum içinde yazdırabilirsiniz.

Genellikle okulların, yüksek okulların ve üniversitelerin
yeni nesle ilham vermek ve onları teşvik etmek için en
son teknolojiye sahip olması gerekir. SC-T3100M ve
SC-T5100M, üretkenliği ve işlevselliği artırmak için herhangi
bir ders malzemesinin taranmasına yardımcı olabilir. Sınıflar
için çarpıcı basılı kaynaklar oluşturarak hem öğrencileri hem
de öğretmenleri heyecanlandırın ve okul etkinlikleri için basılı
tanıtım materyallerini kurum içinde yaratın.

İnşaat
Maliyetlerinizi kontrol altına alın ve esnekliği artırın
Müşterilerinizi ve ortaklarınızı üst düzey görüntü netliğine, kalitesine ve detayına
sahip geniş formatlı belgelerden ve planlardan oluşan sunumunuzla etkileyin. Hızlı
çoğaltma için gerçekten entegre bir tarayıcıyla yeni SC-T5400M, CAD çizimlerini
veya diğer plan çizimlerini kağıda geçirmeyi basitleştirir. Telefonunuzdan veya
tabletinizden bile yazdırın, tarayın ve doğrudan paylaşın. Bina içi işaretlerini, bina
giydirmelerini, iskele örtülerini ve geniş gözenekli afişleri uygun maliyetle kurum
içinde, hızlı ve doğru şekilde oluşturmak için mükemmel seçim.
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Serideki tüm yazıcılar
olağanüstü kalite ve
performans sağlar
Her kademede profesyonel performans
Epson'dan beklediğiniz kalite, inovasyon ve performans, en küçük çalışma alanlarına dahi
sığacak kompakt tasarımda birleşti. Düşük toplam sahip olma maliyeti, geniş formatlı
yazdırma işleri için dış kaynak kullanımından kurum içi olanaklara geçen işletme sahipleri
için idealdir. Ağ üzerinden Wi-Fi bağlantısı, mobil cihaz ve uyumlu uygulamalar kullanarak
belgelerinizi her yerden yazdırmanıza olanak tanır.
SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 ve SC-T5400M modelleri, tüm geniş formatlı
yazıcılarımızdan daha küçük olan boyutları sayesinde en küçük çalışma alanlarına dahi sığar.
SC-T3100x, yeniden doldurulabilir mürekkep çözümüyle birlikte sunulan ilk 24 inç yazıcıdır.
Bu özellik sayesinde, yazıcı çalışırken mürekkep doldurulabilir. Yeni SC-T5400M, bir seferde
30,5 metreye kadar tarama yapabilen tam entegre bir tarayıcıya sahiptir.
Yüksek hızlı geniş formatlı mürekkep püskürtmeli yazdırma, A1 sayfa için 22 saniyeden
başlayan hızlar ve kaliteden ödün vermeyen UltraChrome XD2 mürekkep sayesinde
sonuçlardan büyüleneceksiniz.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Diğer ürünlerimize kıyasla en az yer kaplayan ve en dar alanlar için düz yüzeylere sahip, giriş
seviyesinde masaüstü veya ayaklı geniş formatlı yazıcılar. İster günlük olarak ister ihtiyaç
duydukça profesyonel kalitede geniş formatlı, ayrıntılı baskılar üretin. Pigmentli mürekkep
kartuşları, baskı ihtiyaçlarınıza uyacak çeşitli boyutlarda mevcuttur. SC-T3100x, 140 ml'lik
ayrı şişelerden gerçek zamanlı, yeniden doldurulabilen mürekkep tanklarıyla çalışır.*
*Sadece SC-T3100x modeli

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Minimum alan ve kurulum gerektiren, giriş seviyesi masaüstü veya ayaklı geniş formatlı
yazıcılar. Sezgisel ve erişilebilir kullanıcı arayüzü. Renk veya detay kaybı olmadan her
defasında göz alıcı çıktılar alın. 110 ml, 350 ml ve 700 ml’lik farklı mürekkep kartuşu
boyutlarıyla üretkenliğinizi artırın.
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Çok yönlü, esnek,
geniş formatlı baskı
Her çalışma alanı için geniş formatlı yazıcı
Poster ve afişlerden duvar resmine, iç mekân veya kısa vadeli dış mekân tabelalarına ve ozalit
baskılara kadar tüm tasarımlarınızı SureColor SC-T Serisi bir yazıcı ile hayata geçirin. 24, 36 ve 44 inç
seçenekleriyle her bir yazıcıda, 2 (iki) yıl standart garanti kapsamına sahip PrecisionCore MicroTFP
baskı kafası bulunur. UltraChrome XD mürekkep, suya dayanıklı, kalıcı çıktılar sunar. Tüm modeller,
hızlı görüntü işleme için 1GB RAM ile temin edilir. Ayrıca, işleri ön belleğe alma ve yeniden çağırma için
isteğe bağlı bir 320 GB HDD sunuyoruz.
Seri, yüksek gizlilik seviyesine sahip dosyaların güvenli ve emniyetli biçimde yazdırılmasını sağlamak
için yenilikçi teknolojiyle genişlemeye devam edecek. Bu kompakt, kullanıcı dostu seri, AEC ve CAD
uzmanları düşünülerek tasarlanmıştır.
Aynı zamanda aşağıdakileri de sunuyoruz:
Yazdırma, kopyalama ve tarama işlevlerine sahip modeller
Veri açısından zengin dosyalar da dahil olmak üzere birden çok formatı hızlı ve doğrudan yazdırmanıza
olanak tanıyan, 2x1,6 GHz CPU ile isteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™ desteği
Otomatik kağıt yükleme ve rulolar arasında geçiş sağlayan, standart veya çift rulo konfigürasyonlu
modeller mevcuttur
110 ml, 350 ml ve 700 ml olmak üzere farklı boyutlarda mürekkep kartuşları.

SureColor SC-T3200
24 inç 5 renkli geniş formatlı, hızlı ve doğru yazdırma. Çok
çeşitli grafik, CAD ve GIS programları ile sezgisel olarak bağlantı
kurduğundan yoğun üretim ortamları için idealdir. Sadece
standart yapılandırma olarak kullanıma sunulur (tek rulo).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
36 inç, 5 renkli, geniş formatlı yazıcı. En yüksek çözünürlük
ve görüntü kalitesi. Tasarım alanındaki profesyoneller ve yeni
başlayanlar için kullanımı son derece kolaydır. Bir dizi CAD
ve önde gelen tasarım programları ile doğrudan senkronize
edilebilir. Bu özelliğiyle çok yönlü ve birden çok disiplinin
uygulandığı tasarım ofisleri için mükemmeldir. Standart
konfigürasyonda veya çift rulolu olarak sunulur.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
Performansı ve kaliteyi birleştirerek paranızın karşılığını
almanızı sağlayan, 44 inç, yüksek hızlı, 5 renkli geniş formatlı
yazıcı. Maksimum üretkenlik ve esneklik sunan bu çözüm
CAD, reprografi ve eğitimde kullanmak, satış noktası
posterleri yazdırmak için idealdir. Rakipsiz bir doğruluk ve
hız sunar. Standart konfigürasyonda veya çift rulolu olarak
sunulur.
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Hassas sonuçlar
sağlayan, çok işlevli
teknik yazıcılar
Çok işlevli yazıcılar teknik baskı ve tarama için
mükemmeldir; el yazısıyla yazılmış ayrıntılı açıklamalar
için bile. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay yazıcılarımızla her
seferinde hassas, yüksek kaliteli baskılar elde edersiniz.

SureColor SC-T3100M
Yalnızca 24 inç (610 mm) genişliğiyle SC-T3100M, Epson'un çok
işlevli ürün yelpazesinde en iyi fiyat/performans oranını sunar. Bu
model saniyede 4,5 inçe kadar ve 2,72 m'ye kadar uzunlukta tarama
yaparak yüksek hızlarda olağanüstü baskı kalitesi sunar. Satış noktaları
ve poster üretimi için idealdir, A1 görüntüsünü sadece 34 saniyede
yazdırabilirsiniz.

SureColor SC-T5100M
SC-T3100M'nin tüm avantajlarına sahip bu çok işlevli yazıcı 36 inç
(914 mm) boyutunda daha büyük bir muadildir. Bu model, düşük
hacimli bir yazıcıdan, daha fazla üretkenlikle en yüksek kaliteyi elde
etmek isteyen inşaat işletmeleri için bir adım öne çıkar.

SC-T5100M, SC-T5100 ve SC-T5400M, hiçbir ekstra ücret
ödemeden PDF dahil, USB'den doğrudan tarama ve yazdırma
işlevi içerir1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
Tarama, kopyalama ve paylaşma için entegre ekranlı 36 inç, 5 renkli
geniş formatlı yazıcı. Uygun bir maliyetle net ve doğru çıktılar alın.
Standart konfigürasyonda veya çift rulolu olarak sunulur.

SureColor SC-T5400M
Bu büyük, tesis içi yazıcı 30,5 metreye kadar tarama yapabilir. 36 inç
(914 mm) genişliğinde, çok yönlülüğü ve verimliliği en yüksek model
olarak, tüm inşaat, mühendislik veya mimarlık ofislerine sorunsuz bir
şekilde yerleştirilebilir. Hem mat hem de parlak kağıt üzerine baskı
yapar ve A0 boyutuna kadar kenarlıksız baskı sunar. 0,02 mm siyah
çizgi genişliği ile belgelerdeki ayrıntıları kaybetmezsiniz (110/350 ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
Tarama, kopyalama ve paylaşma için entegre ekranlı 44 inç yüksek
hızlı, 5 renkli geniş formatlı yazıcı. A1 boyutundaki bir belgeyi 39 saniye
gibi kısa bir sürede kopyalarken A1 boyutundaki bir çıktıyı ise sadece
28 saniyede alın. Belgeler ve fotoğraflar, hem renkli hem siyah-beyaz
net kopyalar için 600 dpi optik çözünürlükle taranır. Standart
konfigürasyonda veya çift rulolu olarak sunulur.
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Ürün özellikleri
Model

Mürekkep

Hız

Tarayıcı

Kopyalama

24 inç Yazıcılar

SC-T2100

SC-T3100M

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

Mürekkep seti

4 renkli
Pigment

Boya: CMY
Pigment: BK

4 renkli
Pigment

5 renkli
Pigment

Mürekkep rengi

CMY,Mk

CMY,Bk

CMY,Mk

CMY,Pk,Mk

I/C Hacim (ml)

Bk: 50/80
Cl: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Sensör

-

-

CIS

-

-

-

Işık Kaynağı

-

-

Tek

-

-

-

Optik çözünürlük

-

-

600

-

-

-

Tarama Hızı (200 dpi)

-

-

1,5 inç p/s (Renkli)
4,5 inç p/s (Siyah-Beyaz)

-

-

-

Maksimum Tarama
Uzunluğu (m)

-

-

2,72

-

-

-

Ölçekleme

-

-

%25 ila 400

-

-

-

Maksimum kopya sayısı

-

-

99

-

-

-

Kalınlık (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Tiff/JPEG/PDF

-

-

-

4,3 inç dokunmatik

4,3 inç dokunmatik

4,3 inç dokunmatik

2,7 inç renkli

Maks. çap (mm)

119

117

170

150

Kağıt çekirdeği

2 inç

2 inç

2 inç/3 inç

2 inç/3 inç

Rulo: 0,21
Pafta: 0,27

Rulo: 0,21
Pafta: 0,27

Rulo: 0,3
Pafta: 0,3

Rulo: 0,5
Pafta: 0,8
Pano: 1,5

Poster panosu

-

-

-

Evet

Kenarlıksız baskı

-

-

Evet

Evet

A3'e kadar

A3'e kadar

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Evet

-

Evet

Evet

Evet

Evet

-

-

-

HDD: İsteğe bağlı
(320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

Üretim (saniye) 1*

Destek Dosyası
Çalıştırma paneli

Kağıt

SC-T3100(N)

Maks. kağıt kalınlığı
(mm)

ASF
I/F
Bağlanabilirlik
USB bellekten yazdırma
Yazdırma dili

-

HP-GL/2

-

Evet

HDD/HW RIP
Güç Tüketimi (w)
(yazdırma/duraklatma/kapatma)
Boyut (mm)
G×D×Y

Stantlı
Stant olmadan

-

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

Stantlı

38

38

45

-

64

67

Stant olmadan

27

27

35

29

49

54

Ağırlık (kg)

*1 Mod: CAD Taslak / Medya: Düz kağıt A1
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36 inç Yazıcılar

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

44 inç Yazıcılar

SC-T5400M

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 renkli
Pigment

4 renkli
Pigment

5 renkli
Tüm Pigmentler

5 renkli
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

-

Tek

-

Tek

İkili

İkili

-

600

-

600

600

600

-

1,5 inç p/s (Renkli)
4,5 inç p/s (Siyah-Beyaz)

-

4,5 inç p/s (Renkli)
7,5 inç p/s (Siyah-Beyaz)

6 ips (Renkli)
13 ips (Gri)

6 ips (Renkli)
13 ips (Gri)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

%25 ila 400

-

%25 ila 400

%25 ila 400

%25 ila 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 inç dokunmatik

4,3 inç dokunmatik

2,7 inç renkli

2,7 inç renkli

119

170

150

150

2 inç

2 inç/3 inç

2 inç/3 inç

2 inç/3 inç

Rulo: 0,21
Pafta: 0,27

Rulo: 0,3 Pafta: 0,3

Rulo: 0,5
Pafta: 0,8
Pano: 1,5

Rulo: 0,5
Pafta: 0,8
Pano: 1,5

-

-

Evet

Evet

-

Evet

Evet

Evet

A3'e kadar

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Evet

-

-

Evet

Evet

Evet

Evet

-

-

HDD: İsteğe bağlı (320 GB)

HDD: İsteğe bağlı (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Evet

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
Mürekkep ve sarf malzemeleri

Seçenekler

UltraChrome XD2 Cam Göbeği 26 ml

C13T40C240

Stant 24 inç T2100 ve T3100 Serisi

C12C933151

UltraChrome XD2 Sarı 26 ml

C13T40C440

Stant 36 inç T5100 Serisi

C12C933091

UltraChrome XD2 Macenta 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2 Siyah 50 ml

C13T40C140

Rulo mili 24 inç

C12C935701

UltraChrome XD2 Cam Göbeği 50 ml

C13T40D240

Rulo mili 36 inç

C12C933131

UltraChrome XD2 Macenta 50 ml

C13T40D340

Otomatik kesici yedek bıçağı

C13S210055

UltraChrome XD2 Sarı 50 ml

C13T40D440

İsteğe bağlı tek yaprak tepsisi

C12C936361

UltraChrome XD2 Siyah 80 ml

C13T40D140

A1 belge taşıyıcı sayfa

C12C936101

Cam Göbeği Boya 140 ml (sadece SC-T3100x)

C13T49H200

Sarı Boya 140 ml (sadece SC-T3100x)

C13T49H400

Macenta Boya 140 ml (sadece SC-T3100x)

C13T49H300

Siyah Pigment 140 ml (sadece SC-T3100x)

C13T49H100

Bakım kutusu

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 ve SC-T5400M
Mürekkep ve sarf malzemeleri
UltraChrome XD2 Cam Göbeği 110 ml

C13T41R240

UltraChrome XD2 Sarı 110 ml

C13T41R440

UltraChrome XD2 Macenta 110 ml

Seçenekler
Rulo mili 24 inç

C12C933281

Rulo mili 36 inç

C12C933301

C13T41R340

Belge Taşıyıcı Sayfa AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2 Siyah 110 ml

C13T41R540

Otomatik kesici yedek bıçağı

C13S902007

UltraChrome XD2 Cam Göbeği 350 ml

C13T41F240

Kenarsız yedek ped

C13S400064

UltraChrome XD2 Macenta 350 ml

C13T41F340

UltraChrome XD2 Sarı 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2 Siyah 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2 Cam Göbeği 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2 Macenta 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2 Sarı 700 ml*

C13T41E440

UltraChrome XD2 Siyah 700 ml*

C13T41E540

Bakım kutusu

C13T699700

Mürekkepler SC-T5400M modeliyle uyumlu değildir.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Mürekkep ve sarf malzemeleri
UltraChrome XD Foto Siyah 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD Macenta 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD Cam Göbeği 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD Sarı 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD Macenta 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD Mat Siyah 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD Sarı 110 ml

C13T692400

Bakım kutusu

C13T619300

UltraChrome XD Mat Siyah 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD Foto Siyah 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD Cam Göbeği 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD Macenta 350 ml

C13T693300

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Birimi

C12C891131

UltraChrome XD Sarı 350 ml

C13T693400

320 GB Sabit disk sürücüsü (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD Mat Siyah 350 ml

C13T693500

MFP tarayıcı 36 inç

C12C891071

UltraChrome XD Foto Siyah 700 ml

C13T694100

MFP tarayıcı standı 36 inç

C12C844151

UltraChrome XD Cam Göbeği 700 ml

C13T694200

MFP tarayıcı standı 44 inç

C12C844161

UltraChrome XD Macenta 700 ml

C13T694300

Rulo ortam adaptörü

C12C811401

Seçenekler

Kutunun içeriği
Sürücü ve yardımcı programlar (CD)
Kullanım kılavuzu (CD)
Kurulum kılavuzu
Ana ünite
Güç kablosu
Ayrı mürekkep kartuşları
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Daha fazla bilgi için www.epson.tr adresini ziyaret edin
¹ Epson SC-T Serisi tarayıcıyla taranan dosyayı PDF formatında yazdırın

Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com

Epson-Turkiye
@epson_turkiye
Epson Türkiye

www.epson.com.tr/contactus
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

