SureColor SC-S -sarja

Mikään työ
ei ole liian
suuri

Vaadi tulostimeltasi
enemmän
Uskomme, että innovaatiomme antavat meille parhaat
edellytykset tarjota poikkeuksellisen korkealaatuista tulostusjälkeä
ja erinomaista tuottavuutta. SC-S-sarja on suunniteltu alusta
lähtien tuottavuutta ajatellen.
Jotta asiakkaillamme olisi entistä enemmän valinnanvaraa, sarjaan on tullut kaksi
uutta tulostinta, SC-S60600L ja SC-S80600L, joissa on suurikapasiteettinen
mustejärjestelmä. Mustejärjestelmä käyttää 1,5 litran mustepusseja, joiden
ansiosta näiden erittäin suorituskykyisten tulostimien tuottavuus on huippuluokkaa.
Tulostinsarja soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin ja tarjoaa samaa
huippulaatua SC-S40600-mallista sarjan lippulaivaan, SC-S80800L-malliin – täyttäen
käyttäjien tarpeet myös kaikkein vaativimmissa ympäristöissä.

SureColor SC-S60600L

SureColor SC-S80600L

Suurkuvatulosteiden tuotantoon tarkoitettu SC-S60600L
tarjoaa SC-S60600-mallin laadun ja tuottavuuden,
mutta siinä on lisäksi 1,5 litran mustepussit, jotka
pienentävät tulostamisen kokonaiskustannuksia
ja vähentävät käyttäjän toimien tarvetta.

SC-S80600L tuottaa loistavaa tulostuslaatua.
Se kattaa jopa 98,2 % PANTONE Solid Coated
Colours -väreistä – alan johtava lukema, joka
yhdistyy nyt 1,5 litran mustepusseihin ainutlaatuisen
tuottavuuden takaamiseksi.
Suurkuvatulostukseen keskittyneille toimijoille
ihanteellinen SC-S80600L valinnaisten valkoisen tai
metallinvärisen musteen kanssa tuottaa huippulaatuisia
ja väreiltään tarkkoja tulosteita useille eri materiaaleille.

Luo vaikuttavia tulostuspintoja
Epsonin suunnittelemat, kehittämät ja valmistamat SC-S-sarjan
tulostimet soveltuvat ihanteellisesti laadukkaiden suurkuvatulosteiden
ja eloisien mainoskuvien sekä erikoistuotteiden, kuten tapettien
ja autoteippien, tuotantoon. Jatkuvan laadun takeena on Epsonin
kahden vuoden vakiotakuu.
Valitse tarvittavan tulostuskapasiteetin mukaan joko mustekasetteja käyttävä tulostin
tai uusi 1,5 litran mustepusseja käyttävä tulostin kokonaiskustannusten pienentämiseksi.
Lisäksi automaattinen puhdistusjärjestelmä huolehtii tulostuspään kunnosta tuotannon
aikana. Näin voit käyttää tulostinta pidempään ilman käyttökatkoja ja tuottaa
laadukkaampia tulosteita.

SureColor SC-S80600

SureColor SC-S40600

SC-S80600 on suorituskykyinen tulostin 700 ml
mustekaseteilla, johon on saatavilla lisävärejä,
esimerkiksi oranssi, punainen, metallinvärinen
ja valkoinen. Suunniteltu yrityksille, jotka etsivät
huippulaatuista suurkokotulostinta, jossa on suuri
valikoima musteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

SC-S40600 on nelivärinen 700 ml
mustekaseteilla varustettu vaihtoehto,
joka ei tingi laadusta. Se on optimoitu
yrityksille, jotka haluavat luoda vaikuttavia
kylttejä helppokäyttöisellä, edullisella
ja laadukkaalla suurkokotulostimella.

SureColor SC-S60600
Nelivärinen laite yrityksille, jotka vaativat
erinomaisen laadun lisäksi huippuluokan
tuottavuutta ja vähäisiä käyttäjän toimia.
SC-S60600-mallin kahden tulostuspään
rakenne, 2 x CMYK -mustekokoonpano
ja 700 ml mustekasetit vastaavat helposti
tuotannon vaatimuksiin.

Tuota laadukasta
jälkeä
SC-S-sarjan viidellä tulostimella on monia edistyneitä
ominaisuuksia, jotka varmistavat aina upean lopputuloksen.
Riippumatta valitsemastasi mallista saat Epsonin laadun,
älykkäät ohjelmistot ja ominaisuudet, jotka tekevät
tulostimista monipuolisempia ja helppokäyttöisempiä –
tekniikalla johon voit luottaa.

Parannettu laatu, entistä nopeampi tulostus
Jokaisessa SC-S-sarjan tulostimessa on Epson PrecisionCore
TFP -tulostuspää, jossa on 360 dpi:n suutinkokoonpano
ja 1 440 x 1 400 dpi:n enimmäistarkkuus1.

Luovien sovellusten valikoima
Voit tulostaa työt useille eri alusmateriaaleille, kuten kalvoille, vinyylille,
kankaalle ja valokuvapaperille. Voit myös luoda erilaisia ammattitasoisia
ja erikoiskäyttöön tarkoitettuja tulostuksia mainostauluihin, tapetteihin,
autoteippeihin ja myyntipisteisiin.

Merkityksellistä tekniikkaa
Tulostinten laserhitsattu runko, tarkka kuvankäsittelytekniikka ja
Epsonin omien robotiikkaratkaisujen hyödyntäminen ovat osoituksia
sitoutumisestamme huippulaatuun.

Luokkansa paras alusmateriaalin hallinta
Käyttämällä kehittynyttä automaattista tulostusmateriaalin
kireydensäätöjärjestelmää (AD-ATC) tulostin tuottaa tarkkoja
mittoja materiaalirullan alusta loppuun.

Tarkkuutta kaikilla materiaaleilla
Kehittynyt syöttöjärjestelmä, antistaattiset painerullat ja sähköinen
paineenhallinta optimoivat tartunta- ja syöttötarkkuuden, mikä
parantaa tulostuslaatua kaikilla alusmateriaaleilla.

PrecisionDot-tila
Kuvankäsittelytekniikkamme kehittämisen tuloksena syntyneen laadukkaan
PrecisionDot-tilan kolme tekniikkaa (puolisävymoduuli, LUT ja MicroWeave)
parantavat laatua kaikilla tulostusmateriaaleilla.

Laaja väriavaruus
SC-S80600- ja SC-S80600L-malleissa voi
käyttää metallinväristä, valkoista, oranssia ja
punaista mustetta. Ne on optimoitu tuottamaan
huippulaatuisia kylttejä, joiden selkeys on
ainutlaatuinen UltraChrome GS3 -musteidemme
ansiosta, jotka kattavat jopa 98,2 % PANTONE
Solid Coated Colours -väreistä.
Muu muste

Epson UltraChrome
GS3 ja punainen muste

Spottivärit – erityisesti oranssi ja
punainen – tuotetaan nopeasti ja tarkasti,
lopputuloksena on alan ratkaisuiden joukossa
ainutlaatuinen värien tasapaino. Realistiset
metallinsävyt luodaan ympäristöystävällisen
metallin-/hopeanvärisen musteen avulla.

Intuitiiviset ohjelmistot
Olemme suunnitelleet Epson Edge Print -ohjelmiston
erityisesti tulostinlaitteidemme ja mustejärjestelmiemme
yhdistelmälle.

Epson Edge Print

Epson LFP Accounting Tool

Epson Edge Print sisältyy kaikkiin SureColor
SC-S -tulostimiin. Tämä tehokas ohjelmisto
on helppokäyttöinen ja tarjoaa yksinkertaistetun
tulostusvalmiin ratkaisun.

Suurkuvatulostinten musteenkulutuksen
seurantaohjelma mittaa musteen ja materiaalin
kustannuksia, jotta voit nähdä kunkin työn
tulostuksen ja tuotannon tarkat kulut.

Epson Edge Dashboard

Monipuolinen huolto ja tuki

Kun otat käyttöön integroidun Epson Edge
Dashboardin, voit ladata yli 250 materiaaliprofiilia
maksutta. Tämä varmistaa, että voit määrittää
optimaaliset tulostinasetukset työnkulkuusi
ja tuottaa mahdollisimman tarkkoja
värejä asiakkaillesi.

SureColor SC-S -sarjan tulostimen
epätodennäköisen vioittumisen varalta
suojanasi on kahden vuoden vakiotakuu,
jota voit halutessasi laajentaa.

Tuotteen
tekniset tiedot

Tulostuspään kokoonpano

Suurin tulostusnopeus (1-vaiheinen)

SC-S60600L

SC-S80600L

Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää
360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)

Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää,
360 x 2 suutinta (x10)

95,3 m2 / h1

95,1 m2 / h1
4,2 pl

Mustepisaran vähimmäiskoko

1 440 x 1 440 dpi1

Suurin tulostustarkkuus
Materiaalin leveys (64 tuumaa)

300–1 626 mm

Materiaalin enimmäispaksuus

1 mm

Rullan ulkohalkaisija

Enintään 250 mm

Telan ulkohalkaisija

Enintään 200 mm
Enintään 45 kg

Rullan paino

Musteiden määrä

Mustepussin kapasiteetti

2 x 4 väriä (C,M,Y,K)

9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt tai Wh)

1,5 l

1,5 l, 500 ml metalli
Epson Edge Print

Ohjelmisto
Liitännät

Mitat

Paino (ei sisällä mustepusseja /
sisältää mustejärjestelmän)

USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
L: 2 766 mm

L: 2 766 mm

K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 671 mm käytössä)

K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 671 mm käytössä)

S: 972 mm

S: 880 mm

(enintään 1 147 mm käytössä)

(enintään 1 090 mm käytössä)

336 kg

328 kg

AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz

Jännite

2 vuotta paikan päällä

Takuu

59 dB

Melutaso

Kyllä

Materiaalin automaattinen määritys
Edistynyt lisäkuivausjärjestelmä

Sisältyy

Lisävaruste

Tulostuspään kokoonpano

Suurin tulostusnopeus (1-vaiheinen)

SC-S40600

SC-S60600

SC-S80600

PrecisionCore TFP -tulostuspää
360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)

Kaksinkertainen PrecisionCore
TFP -tulostuspää 360 x 2 suutinta
väriä kohti (x4)

Kaksinkertainen PrecisionCore
TFP -tulostuspää, 360 x 2 suutinta (x10)

48,6 m2 / h1

95,3 m2 / h1

95,1 m2 / h1

4,2 pl

Mustepisaran vähimmäiskoko

1 440 x 1 440 dpi1

Suurin tulostustarkkuus
Materiaalin leveys (64 tuumaa)

300–1 626 mm

Materiaalin enimmäispaksuus

1 mm

Rullan ulkohalkaisija

Enintään 250 mm

Telan ulkohalkaisija

Enintään 200 mm
Enintään 45 kg

Rullan paino

Musteiden määrä

Mustepatruunan kapasiteetti

4 väriä (C,M,Y,K)

2 x 4 väriä (C,M,Y,K)

9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or,
Re + Mt tai Wh)

700 ml

700 ml

700 ml, 600 ml valkoinen, 350 ml metalli

Epson Edge Print

Ohjelmisto

USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Liitännät

Mitat

Paino (ilman mustepatruunoita)

L: 2 620 mm

L: 2 620 mm

L: 2 620 mm

K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 671 mm käytössä)

K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 671 mm käytössä)

K: 1 338 mm (luukut suljettuina)
(enintään 1 671 mm käytössä)

S: 880 mm

S: 972 mm

S: 880 mm

(enintään 1 090 mm käytössä)

(enintään 1 147 mm käytössä)

(enintään 1 090 mm käytössä)

279 kg

291 kg

284 kg

AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz

Jännite

2 vuotta paikan päällä

Takuu

59 dB

Melutaso

Kyllä

Materiaalin automaattinen määritys
Edistynyt lisäkuivausjärjestelmä

Lisävaruste

Sisältyy

Lisävaruste

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen
Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys
otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme
tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen
robotiikan avulla ja energian säästämisestä tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen
vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.
Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä kierrätystalouden
tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme organisaation, yksilön
tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.
YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai
jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

A9625_ SureColor SC-S Series_Brochure_1FI_10/19

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi.

1

Vaihtelee RIP-ohjelmiston mukaan.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
@EpsonEurope
Puhelin: 09-3158 3267
epson-suomi
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi
Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

