SureColor SC-P5000

Kestävää laatua

Laadukkuutta ja tarkkuutta
Loistavan tulostuslaadun ja erinomaisen luotettavuuden
ansiosta Epsonin SureColor SC-P5000 määrittelee uudelleen
valokuvien, taidekuvien ja vedosten tulostuksen. Pienen
koon ja tilantarpeen ansiosta SC-P5000:n elegantti, moderni
muotoilu sopii täydellisesti toimistoon tai studioon.
Taidekuvissa tämä erittäin vaaleaa mustaa mustetta käyttävä tulostin tarjoaa
korkean tason suorituskyvyn ja värivivahteet, joten taiteilijat voivat tehdä
taiteestaan galleriatason vedoksia, jotka ovat uskollisia alkuteokselle.
Ammattivalokuvaajalle, joka tarvitsee laadukasta, tarkkaa tulostusta, SC-P5000
ja erittäin vaalea musta muste tarjoavat terävimmät yksityiskohdat ja kirkkaat,
tarkat värit.
Vedostussovelluksissa violetin musteen käyttö varmistaa tulosten täydellisen
vastaavuuden, joten tulostusjälki on erinomainen värikriittisissä tulostustöissä.

Tarkat värit joka kerta
Epsonin UltraChrome HDX -mustetta käyttävä
SC-P5000 tuottaa alkuperäiselle työlle uskolliset
värit. Tämä erikoismuste sopii erinomaisesti kestävien
ammattitasoisten valokuvien, taidekuvien ja tarkkojen
vedoksien tuottamiseen, sillä se näyttää taideteosten
ja valokuvien yksityiskohdat ja kontrastin täydellisesti.
Valitse taidekuvien ja valokuvien tulostukseen erittäin vaalea musta
muste, jonka suuri optinen tiheys ja mustat lisämustepigmentit
(mattamusta, valokuvamusta, vaalea musta ja erittäin vaalea musta)
tuottavat pehmeät väriliu'ut luonnollisia tulosteita varten.
Vedostuksia tekevät toimistot saavat huomata, että violettia
mustetta käyttävä SC-P5000-malli voi saavuttaa lähes täydellisen
värintäsmäyksen (jopa 99 % Pantone Solid Coated -väreistä1), joten se
on paras vaihtoehto nopean vedostustyönkulun tiukkoihin vaatimuksiin.
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Luotettava väritarkkuus joka kerta
Lisää tarkkuutta tuo lisävarusteena saatava SpectroProofer-järjestelmä,
joka varmistaa värintoiston tarkkuuden eri materiaaleja käytettäessä ja
mittaa automaattisesti tarkistusjuovat ja värikaaviot ICC-profiileja sekä
värivarmistuksia luotaessa.

Jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä
Epsonin PrecisionCore TFP -tulostuspäätekniikka yhdessä
Epsonin 11 värin UltraChrome HDX -mustesarjan kanssa toistaa
alkuperäisen taideteoksen jokaisen yksityiskohdan, sävyn, tekstuurin ja
siveltimenvedon, joten kaikki tulostus- ja vedostustyösi ovat tarkempia
kuin koskaan aikaisemmin.
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Parasta mahdollista laatua
Heti kun saat tulosteen tulostimesta, huomaat
SC-P5000:n tuottamat intensiiviset, yksityiskohtaiset
värit ja erinomaisen laadun.
Tämä tulostin saa työsi todella erottumaan, ei pelkästään 11 värin Epson
UltraChrome HDX -mustesarjan vaan myös innovatiivisen tulostuspää- ja
mustetekniikan ansiosta, joka tuottaa poikkeuksellisen tarkan mustepisaroiden
sijoittelun. Tämä antaa valokuvauksen ja taiteen ammattilaisille vaivattoman
mahdollisuuden luoda ammattilaistasoisia tulosteita, jotka toistavat heidän
visionsa erittäin yksityiskohtaisesti.

Anna työllesi laatu, jota se tarvitsee
SC-P5000 antaa kaiken, mitä tarvitset
luodaksesi ällistyttävän tarkkoja tulosteita,
jotka eivät himmene. Myös projekteissa, jotka
vaativat erittäin tarkkoja värejä ja hienoimpia
valokuvan yksityiskohtia, voit luottaa Epsonin
muuttuvan pisarakoon tekniikkaan, jossa
pisarat ovat pienimmillään vain 3,5 pikolitraa
ja tarkkuus on jopa 2 880 x 1 440 dpi, ja luoda
eloisia tulosteita, jotka näyttävät luonnollisilta
monilla eri materiaaleilla. Luonnollisia värejä ja
intensiivisiä mustia varten Epsonin UltraChrome
HDX -mustesarjan mustan musteen optista
tiheyttä on lisätty mustepigmenttien määrää
lisäämällä.
SC-P5000:lla on helppoa saavuttaa parhaan
työsi ansaitsemat laadukkaat tulokset, sillä
keltaisella musteella on uusi, suurempia hiukkasia
sisältävä koostumus, joka antaa paremman
valonkestävyyden ja varmistaa jokaisen tulosteen
yhdenmukaisuuden. Muste säätää myös
värien epätasapainoa, joka aiheutuu tulosteen
vanhenemisesta ja ympäristön vaikutuksesta.
Yksinkertaisesti sanottuna laatu saa aivan
uuden merkityksen, kun näet tulokset.

Suurempi mattamustan pigmenttitiheys tulostusmateriaalin pinnassa
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Ehdot
– Perustuu JEITA CP‐3901A -mittausstandardeihin
– Paperityyppi: Kiiltopintainen paperi
– Paperikoko: A4
– Lämpötila: 23 °C
– Ilmankosteus: 50 %

HDR-muste

*1

Uusi HDX-muste

*1 koskee vain erittäin vaalean mustan tilaa.

Tulostusmateriaalin
poikkileikkaus

Koska pigmenttimustehiukkaset ovat
suurempia, ne ovat vähemmän alttiita
heikkenemään valossa, joten niiden
valonkestävyys on parempi.

Luotettavaa, vaivatonta
suorituskykyä
Uusien luotettavuusominaisuuksien lisäksi tämä tulostin
tarjoaa pitkän käyttöiän. Sinun ei edes tarvitse olla asiantuntija
loistavien tulosten saamiseen – SC-P5000 on äärimmäisen
yksinkertainen asentaa ja käyttää, ja se tarjoaa ainutlaatuisen
nopeuden ja luotettavuuden.

Yhdenmukainen tuottavuus

Intuitiivinen käyttö

Tällä tulostimella voi tuottaa suuria tulostusmääriä ilman
käyttäjän toimia, sillä monet intuitiiviset toiminnot lisäävät
tuottavuutta ja tekevät käytöstä yhdenmukaisen sujuvaa.
Laitetta pölyltä suojaavien uusien innovaatioiden ansiosta
voit nyt tuottaa laadukkaita kuvioita ja kuvia ilman
odottamattomia keskeytyksiä.

LCD-värinäytössä olevien intuitiivisten, vaiheittaisten ohjeiden
ansiosta vaativat tehtävät muuttuvat värikkäiksi, laadukkaiksi
tulosteiksi ja vaativat hyvin vähän käyttäjän toimia,
koulutusta tai asennusaikaa. LCD-paneelin avulla kaikki
toiminnot tulostusmateriaalin syöttämisestä automaattiseen
suuttimen tarkistukseen ja SC-P5000:n älykkääseen
puhdistustoimintoon sujuvat vaivattomasti.

Tukkeutumisen estävän automaattisen, nopean
suuttimentarkistuksen, pölynestoaineen, staattisen
sähkön eston sekä ajastetun puhdistustoiminnon ansiosta
SC-P5000 tarjoaa kaiken sen tehokkuuden, mitä ikinä
voit toivoa valokuva- ja taidetulostimelta. Sen suurin
mustepatruunakoko on jopa 200 ml, joten saat taloudellista,
tehokasta ja huoltovapaata tulostusta.

Päästä luovuutesi valloilleen
Älä rajoita itseäsi. Tulostitpa raskaalle julistepahville,
kankaalle, taidepaperille tai valokuvapaperille, voit luoda
laadukkaita, kestäviä tulosteita. Syötä rulla- ja arkkipaperi
samanaikaisesti ja vaihda saumattomasti näiden välillä
syöttämättä tulostusmateriaalirullaa joka kerta uudelleen.
Koska tulostuspään osumat ovat menneisyyttä, SC-P5000
on luotettava ja monipuolinen. Tulostuspään korkeampi
telaväli soveltuu mille tahansa materiaalille, esimerkiksi
kankaalle tai raskaalle taidepaperille, vaikuttamatta
tarkkuuteen tai kuvan terävyyteen.

SureColor SC-P5000

Kohde

Yksityiskohta

Tekniset tiedot

Tulosteen enimmäiskoko

Paperin koko (leveys)

203 mm (8") – 432 mm (17"): rullapaperi; 203 mm (8") –
432mm (17"): arkki

Mustekapasiteetti

200 ml / 80 ml (sisältyy toimitukseen)

Tulostustekniikka

Epson PrecisionCore TFP -tulostuspää / muuttuvan
pisarakoon tekniikka

Värit

Pigmenttimuste Epson UltraChrome HDX: syaani, valokuvamusta,
mattamusta, kirkas magenta, keltainen, oranssi, vihreä, vaalea syaani,
kirkas vaalea magenta, vaalea musta, erittäin vaalea musta tai violetti

Suuttimen kokoonpano

Musta suutinkokoonpano
Värillinen suutinkokoonpano

Pienin pistekoko /
suurin tulostustarkkuus

Arkkien tulostusmarginaalit

Reunukseton

8/10/11/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: rullapaperi
10/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+, 300 mm: arkki
0,08 – 0,50 mm: rullapaperi, 0,08 – 1,50 mm: arkki

Paperiväylä

Kitkasyöttö (automaattinen vaihto arkin ja rullapaperin välillä)

Rullan mitat

203 mm – 432 mm, 2 tuuman keskiö / 3 tuuman keskiö; 2 tuuman
keskiö: φ enintään 103 mm / 3 tuuman keskiö: φ enintään 150 mm

ASF-enimmäiskapasiteetti

ASF-kasetti: tavallinen paperi 250 arkkia (A4–A2/US-C)

Jäljellä oleva rullapaperi

Jäljellä olevaa määrää hallitaan rullapaperiin tulostetun viivakoodin avulla.
Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Liitännät
Ohjauspaneeli

Erittäin vaalea musta muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille
(x7), violetti muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x8)
3,5 pl / 2 880 x 1 440 dpi

Yhteensopiva paperin paksuus
Paperinkäsittely

Erittäin vaalea musta muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille
(x3), violetti muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x2)

Pisteiden koko ja määrä

2,7 tuuman LCD-värinäyttö / 960 x 240 pikseliä

Mitat (L x S x K, mm)

Pakattuna: 863 x 766 x 405 mm

Paino

Noin 52 kg

Virrankulutus

Käytössä: noin 52 W
Käyttövalmiina: noin 20 W
Lepotilassa: noin 5,0 W
Virta katkaistuna (valmiustilassa): alle 0,5 W

Tulostaminen

Kaksisuuntainen ja yksisuuntainen tulostus
Automaattinen tulostuspään kohdistus
Automaattinen suuttimentarkistustekniikka
Automaattinen vaihto valokuva- ja mattamustan välillä

Syöttöjännite

A4458_SureColor-P500_1FI_01/17

1

AC 100–240 V, 50–60 Hz

värintäsmäys 99 % Pantone-väreistä

Violetin mustesarjan sisältävä Epson SC-P5000 -tulostin pystyy toistamaan 99,0 % täysin peittävistä PANTONE®-väreistä, kun sitä käytetään yhdessä Epson Proofing
Paper White Semimatte -paperin ja Epson-musteiden kanssa. LLK-mustesarjan sisältävä Epson SC-P5000 -tulostin pystyy toistamaan 98,8 % täysin peittävistä
PANTONE®-väreistä, kun sitä käytetään yhdessä Epson Proofing Paper White Semimatte -paperin ja Epson-musteiden kanssa.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

