SureColor SC-P5000

Trvalá kvalita

Vysoce kvalitní přesnost
Model Epson SureColor SC-P5000, ve kterém se snoubí
výjimečná kvalita tisku a špičková spolehlivost, přináší nový
standard tisku fotografií, výtvarného umění i nátisků. Elegantní
a moderní design SC-P5000, který se vyznačuje kompaktním
provedením a malými rozměry, se dokonale hodí do každé
kanceláře nebo studia.
Tato tiskárna, ideální k tisku výtvarného umění, využívá Light Light Black
inkoust a nabízí vysoký výkon i nejjemnější odstíny, čímž umožňuje umělcům
přetvářet umění v reprodukce věrné originálu, hodné galerie.
Profesionálním fotografům, kteří potřebují vysoce kvalitní tiskárnu pro
přesný tisk, SC-P5000 s Light Light Black inkoustem nabízí ty nejostřejší
detaily v zářivých a přesných barvách.
Použití fialového inkoustu při předtiskové přípravě zajistí dokonalou shodu výtisků,
a tím špičkové výsledky u tiskových úloh s maximálním důrazem na přesné barvy.

Konzistentní a přesný tisk barev
Tiskárna SC-P5000s inkoustem Epson
UltraChrome HDX, věrně reprodukuje barvy
originálu. Tento speciální inkoust je ideální pro
přesný tisk profesionálních fotografií, uměleckých
děl a nátisků s dlouhou trvanlivostí a dokonale
vystihuje detail a kontrast uměleckých děl i fotografií.
K tisku uměleckých děl a fotografií zvolte model s Light Light Black
inkoustem, který díky vysoké optické hustotě inkoustu a dalším černým
inkoustovým pigmentům (Matte Black, Photo Black, Light Black
and Light Light Black), konzistentně zajišťuje plynulé přechody barev
a přináší vysoce věrné výtisky.
Firmy specializované na nátisk zjistí, že model SC-P5000 s fialovým
inkoustem dokáže docílit téměř dokonalé shody až s 99 % barev ze
vzorníku Pantone Solid Coated Colours1, což z něj činí ideální volbu
pro náročná prostředí rychlého nátiskového workflow.
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Konzistentní, opakovatelně přesná barevnost
Volitelný inline SpectroProofer zajišťuje konzistentní, opakovatelně
přesnou barevnost bez ohledu na to, jaká média použijete, rychlé
vyhodnocení kontrolních proužků a barevných terčů při vytváření
ICC profilů a ověřuje barevnou věrnost tisku.

Záleží i na nejmenším detailu
Technologie tiskových hlav Epson PrecisionCore TFP v kombinaci se
sadou inkoustů Epson UltraChrome HDX s jedenácti barvami umožňuje
reprodukci každého detailu, odstínu, textury a tahu štětcem originálního
uměleckého díla nebo fotografie, čímž veškerému tisku a nátisku
propůjčuje bezkonkurenční přesnost.
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Dosahujte nejvyšší možné kvality
Od okamžiku, kdy výtisk opustí tiskárnu, jasně vidíte,
jak intenzivní a detailní barvy a špičkovou kvalitu
SC-P5000 produkuje.
Tato tiskárna vaši práci pozvedne na vyšší úroveň, a to nejen díky sadě inkoustů
Epson UltraChrome HDX v 11 barvách, ale i prostřednictvím inovativní technologie
tiskové hlavy, která zajišťuje výjimečně přesné umisťování tiskových bodů. To
profesionálům v oblasti fotografie a umění umožňuje snadné vytváření výtisků
profesionální kvality, které naplňují jejich vizi v dokonalém detailu.

Dejte svým dílům kvalitu, jakou si zaslouží
SC-P5000 vám přináší vše, co potřebujete
k vytváření ohromně přesných výtisků konzistentní
kvality. Dokonce i u projektů vyžadujících vysoce
specifické barvy a ty nejjemnější detaily fotografií
se můžete spolehnout, že technologie proměnlivé
velikosti kapek inkoustu Epson, která využívá
droboučké kapky o velikosti až 3,5 pikolitru
a vysoké rozlišení až 2 880 x 1 440 dpi,
zajistí živé, realistické výtisky na širokou škálu
médií. Reálné barvy a intenzivní černé odstíny
přináší černý inkoust Epson UltraChrome HDX
s vyšší optickou hustotou, která je zapříčiněna
větším množstvím pigmentů v inkoustu.
S tiskárnou SC-P5000 je snadné dosahovat
kvalitních výsledků, které si vaše díla zaslouží,
protože nové složení žlutého inkoustu s většími
částicemi pigmentu zaručuje vyšší odolnost vůči
světlu a zajišťuje konzistentní výstup při každém
tisku. Inkoust také upravuje nevyváženost barev
způsobenou stárnutím a vlivy okolního prostředí.
Jednoduše řečeno, jakmile uvidíte výsledky,
kvalita pro vás získá zcela nový rozměr.

Vyšší hustota matného černého pigmentu na povrchu médií
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Podmínky
- Na základě standardního měření dle standardu JEITAA CP-3901A
- Typ papíru: Lesklý papír
- Formát papíru: A4
- Teplota: 23 °C
- Vlhkost: 50 %

Inkoust HDR

*1

Nový inkoust HDX

*1 Platí pouze pro režim Light Light Black.

Průřez médii

Jelikož jsou částice pigmentových
inkoustů větší, jsou odolnější vůči
degradaci vlivem světla, což vede
k vyšší odolnosti výtisku vůči světlu.

Spolehlivý a bezproblémový výkon
Tato tiskárna je společně s širokou škálou nových funkcí
dokladem dlouhodobé spolehlivosti. Abyste docílili výjimečných
výsledků, nemusíte být odborníci. Tiskárna SC-P5000 se
velice snadno nastavuje i ovládá a je bezkonkurenčně rychlá
a spolehlivá.

Konzistentní produktivita

Intuitivní ovládání

Vzhledem k řadě intuitivních funkcí, které zvyšují produktivitu
a zajišťují konzistentně hladký provoz, dokáže tisknout
velké objemy bez zásahů obsluhy. Díky inovacím, které toto
zařízení chrání před prachem, můžete tisknout pozoruhodný
design a obraz bez nečekaných prostojů.

Podrobný průvodce na barevném ovládacím LCD panelu
intuitivně převádí pokročilé úlohy v barevné a vysoce kvalitní
výtisky bez nutnosti uživatelského zásahu, školení nebo času
potřebného k nastavení. Ovládací panel vám pomáhá se
snadným prováděním všech operací od vkládání médií přes
správu automatické kontroly trysek po funkci inteligentního
čištění modelu SC-P5000.

Prostřednictvím rychlé automatické kontroly předcházející
ucpání trysek, zábranám proti pronikání prachu do zařízení,
eliminaci statické elektřiny a funkci čištění s časovačem
tiskárna SC-P5000 nabízí veškeré funkce, které kdy budete
od tiskárny pro tisk fotografií a uměleckých děl potřebovat.
Může se pochlubit velkými zásobníky inkoustu o objemu
200 ml, pro váš úsporný, efektivní a bezúdržbový tisk.

Buďte maximálně kreativní
Neomezujte se. Můžete vytvářet trvanlivé výtisky té nejvyšší
kvality bez ohledu na to, zda se jedná o silný papír, plátno,
umělecký nebo fotografický papír. Při současně založené
roli a listy papíru v kazetě, můžete snadno přepínat zdroj
materiálu bez nutnosti opětovného vkládání role papíru
při každém tisku.
Jelikož je zasekávání média o hlavu věcí minulosti, je
model SC-P5000 stejně tak spolehlivý jako všestranný.
Větší vzdálenost tiskové hlavy umožňuje vložení jakéhokoli
podkladového materiálu včetně plátna nebo silného
uměleckého papíru, aniž by došlo k ovlivnění rozlišení
nebo ostrosti obrazu.

SureColor SC-P5000

Položka

Podrobnější informace

Specifikace

Maximální velikost výtisku

Formát papíru (šířka)

203 mm (8") – 432 mm (17"): Role papíru; 203 mm (8") – 432 mm (17"): List

Kapacita inkoustu

200 ml / 80 ml (dodáváno)

Technologie tisku

Tisková hlava Epson PrecisionCore TFP / technologie Epson proměnlivé
velikosti kapek inkoustu

Barvy

Všechny pigmentové inkousty sady Epson UltraChrome HDX: Cyan,
Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green,
Light Cyan,Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black
nebo Violet

Konfigurace trysek
s černým inkoustem

Konfigurace trysek

Konfigurace trysek
s barevným inkoustem

Bez okrajů

Okraje tisku

8/10/11/14/16/17 palců, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: role papíru
10/14/16/17 palců, A4/A3/A3+, 300 mm: list papíru
0,08 – 0,50 mm: role papíru, 0,08 – 1,50 mm: list

Kompatibilní tloušťka papíru
Dráha papíru

Třecí podávání (automatické přepínání mezi jednotlivými listy a rolemi papíru)

Rozměry role

203 mm – 432 mm, 2palcové jádro/3palcové jádro
2palcové jádro: max. φ 103 mm / 3palcové jádro: max. φ 150 mm

Kapacita ASF –
max. počet listů

Kazeta ASF: 250 listů obyčejného papíru (A4–A2 / US-C)

Zbývající papír na roli

Zbývající množství je spravováno tiskem čárových kódů na roli papíru.
Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Rozhraní
Ovládací panel

S LLK inkoustem: 360 trysek pro každou barvu (x7)
S Violet inkoustem: 360 trysek pro každou barvu (x8)
3,5 pl / 2 880 x 1 440 dpi

Min. velikost bodu/
Max. rozlišení tisku

Manipulace s papírem

S LLK inkoustem: 360 trysek pro každou barvu (x3)
S Violet inkoustem: 360 trysek pro každou barvu (x2)

Velikost a počet bodů

2,7” barevný displej LCD / 960 x 240 pix.

Rozměry (Š x H x V v mm)

Po složení: 863 x 766 x 405 mm

Hmotnost

Přibližně 52 kg

Příkon

V provozu: přibl. 52 W
Připravenost k tisku: přibl. 20 W
Režim spánku: přibližně 5,0 W
Vypnuto (pohotovostní režim): méně než 0,5 W
Obousměrný tisk, jednosměrný tisk

Tisk

Automatické zarovnání hlavy
Automatická kontrola trysek
Automatické přepínání mezi fotografickou a matnou černou
100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz

Napájecí napětí
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Shoda až s 99 % barvami vzorníku Pantone Solid Coated Colours

Tiskárna Epson SC-P5000 využívající sadu inkoustů s fialovou barvou dokáže při tisku inkousty Epson na papír Epson Proofing Paper White Semimatte reprodukovat
99,0 % barev ze vzorníku PANTONE® Solid Coated Colours. Tiskárna Epson SC-P5000 využívající sadu inkoustů se světlým šedým inkoustem (LLK) dokáže při tisku
inkousty Epson na papír Epson Proofing Paper White Semimatte reprodukovat 98,8 % barev ze vzorníku PANTONE® Solid Coated Colours.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

