SureColor SC-S-serie

Geen klus
te groot

Vraag meer
van uw printer
Wij geloven dat onze innovaties ons in de beste positie plaatsen om
beelden van uitzonderlijk hoge kwaliteit en een hoge productiviteit te
leveren. De SC-S-serie is volledig opnieuw ontworpen, met productiviteit
in het achterhoofd.
Het assortiment is uitgebreid met de introductie van twee nieuwe printers die zijn uitgerust met
een bulk-inktoplossing, namelijk de SC-S60600L en SC-S80600L. Hiermee bieden we klanten
nog meer keuze. De bulk-inktoplossing maakt gebruik van inktzakken van 1,5 liter, waardoor
de productiviteit van deze krachtige printers wordt opgevoerd.
De SC-S-serie voorziet in tal van markttoepassingen en biedt dezelfde uitmuntende kwaliteit
van de SC-S40600 tot aan het topmodel, de SC-S80800L, waardoor waarde wordt
toegevoegd voor bedrijven en klanten worden geholpen aan hun behoeften te voldoen,
zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

SureColor SC-S60600L

SureColor SC-S80600L

De SC-S60600L, die is gemaakt voor
high-volume productieomgevingen voor
signage- en displaymaterialen, behaalt dezelfde
kwaliteit en hoge productiviteit die u kunt verwachten
van de SC-S60600, maar dan met inktzakken van
1,5 liter om de totale afdrukkosten te verlagen en de
gebruikersinterventie te verminderen.

De SC-S80600L levert een uitmuntende printkwaliteit.
Het apparaat kan tot 98,2% van de PANTONE Solid
Coated-kleuren weergeven. Dit is een toonaangevende
waarde die nu ook nog eens wordt gecombineerd met
inktzakken van 1,5 liter voor ongeëvenaarde productiviteit.
De SC-S80600L, met optionele witte of metallic inkt,
is ideaal voor gespecialiseerde sign makers en creëert
prachtige, kleurechte afdrukken op een breed scala
aan mediatypen.

Creëer impactvolle designs
Elke printer in de serie is ideaal voor het produceren van hoogwaardige signage
en levendige displays, maar ook voor gespecialiseerde toepassingen zoals
behang en verpakkingsfolie voor auto’s. De printers zijn geheel ontworpen,
ontwikkeld en gebouwd door Epson zodat u verzekerd bent van duurzame
kwaliteit, die wordt ondersteund door onze standaard tweejarige garantie.
Afhankelijk van het afdrukvolume kunt u eenvoudig kiezen tussen printers met inktcartridges of de
nieuwe printers die gebruikmaken van de inktzakken van 1,5 liter om de totale eigendomskosten
te verlagen. Bovendien wordt de printkop regelmatig onderhouden tijdens de productie met een
geautomatiseerd printkopreinigingssysteem. Het eindresultaat is grotere beschikbaarheid met
afdrukken van hogere kwaliteit.

SureColor SC-S80600

SureColor SC-S40600

De SC-S80600 is de krachtige printer met
cartridges van 700 ml die extra kleureninkten
biedt, waaronder oranje, rood, metallic en wit.
Ontworpen voor bedrijven die op zoek zijn naar
een grootformaatprinter met hoge kwaliteit die
een bredere keuze aan inkten biedt voor een
verscheidenheid aan printtoepassingen.

De SC-S40600 is een 4-kleuren printer met
cartridges van 700 ml die geen concessies
doet aan de kwaliteit. Dit is een eenvoudig te
gebruiken, voordelige grootformaatprinter die
speciaal is geoptimaliseerd voor bedrijven die
effectief signage-materiaal willen creëren.

SureColor SC-S60600
Een 4-kleuren keuze voor bedrijven
die behoefte hebben aan hoge
productiviteitsniveaus, uitstekende kwaliteit
en minimale gebruikersinterventie. Het ontwerp
met dubbele printkop van de SC-S60600, de
2x CMYK-inktconfiguratie en de cartridges van
700 ml zorgen ervoor dat met gemak in de
productiebehoeften kan worden voorzien.

Produceer resultaten
van hoge kwaliteit
De vijf printers uit de SC-S-serie hebben een groot aantal
high-end functies gemeen, zodat ze altijd uitstekende resultaten
produceren. Welk model u ook kiest, u bent verzekerd van de
kwaliteit van Epson, intelligente software en slimme functies die
de printers veelzijdiger en gebruiksvriendelijker maken, waardoor
ze allen op betrouwbare wijze kunnen leveren.

Hogere kwaliteit, snellere uitvoer
Elke printer uit de SC-S-serie is voorzien van de Epson PrecisionCore TFPprintkop, met zijn 360 dpi spuitkopconfiguratie en een maximale resolutie van
1440 x 1440 dpi1.

Een reeks van creatieve toepassingen
Afdrukken op verschillende substraten, waaronder doorzichtige folie, vinyl,
canvas en fotopapier. U kunt ook een reeks professionele en specialistische
displays maken voor billboards, behang, autoverpakkingen en POS.

Technologie die ertoe doet
Elke printer wordt vervaardigd met een lasergelast frame, waarbij gebruik wordt
gemaakt van nauwkeurige beeldtechnologie en ontwikkelingen uit de eigen
robotoplossingen van Epson, als bewijs van de complete nadruk die wij leggen
op het leveren van kwaliteit.

Toonaangevende substraatbediening
Doordat de printer gebruikmaakt van de geavanceerde automatische
spanningscontrole (AD-ATC), worden afdrukken geproduceerd met
nauwkeurige afmetingen van het begin tot aan het einde van de mediarol.

Nauwkeurigheid bij ieder medium
Het uiterst geavanceerde invoersysteem, de antistatische drukrollers en de
elektronische drukregeling zorgen voor optimale grip en nauwkeurigheid bij
de invoer, waardoor perfecte afdrukken mogelijk worden op alle substraten.

PrecisionDot-modus
De kwalitatief hoogwaardige PrecisionDot-modus, die het resultaat is van
de ontwikkeling van onze beeldverwerkingstechnologie, combineert drie
technologieën (Half Tone Module, LUT en Micro Weave) om de kwaliteit
te verbeteren op alle printmedia.

QUALITY

der colour gamut

SC-S80600’s 9/10-colour set includes
allic, white, orange, and red inks, and
o 98.2% of PANTONE Solid Coated
ours2 – adding up to high-quality signage
xceptional clarity, made possible
Epson’s UltraChrome GS3 inks.

Andere inkt

Breder kleurenspectrum
De SC-S80600 en SC-S80600L bieden metallic,
witte, oranje en rode inkten. Deze zijn geoptimaliseerd
om signage-materiaal van sublieme kwaliteit te
creëren met uitzonderlijke helderheid dankzij onze
UltraChrome GS3-inkten, die tot 98,2% van het
PANTONE Solid Coated-kleurbereik aankunnen.
Epson UltraChrome
GS3-inkt met rood

Previous ink

ecisionDot mode

a result of developing our image processing
hnology, PrecisionDot high-quality mode combines
e technologies (Half Tone Module, LUT, and Micro
ave) to improve the quality across all print mediums.

omprehensive service and support

he unlikely event of a problem with your SC-S
es printer, you’re covered by a two-year warranty
standard – and the option of extended coverage.

Steunkleuren, met name oranje en rood, worden snel
en nauwkeurig geproduceerd voor een kleurbalans
die uniek is voor de op de markt beschikbare
oplossingen, terwijl realistische metallic tinten worden
gereproduceerd met metallic zilveren inkt op basis van
een milieuvriendelijk oplosmiddel.

Intuïtieve software
Epson Edge Print-software is door ons ontworpen
om uitsluitend met onze combinatie van
printerhardware en inkttechnologieën te werken.

Epson Edge Print

Epson LFP Accounting Tool

Epson Edge Print wordt meegeleverd met
alle SureColor SC-S-printers. Deze krachtige
software is eenvoudig te gebruiken en biedt
een vereenvoudigde, printklare oplossing.

De LFP Accounting Tool meet inkt- en
mediakosten, zodat u de exacte print- en
productiekosten van elke opdracht kunt bepalen.

Epson Edge-dashboard

Uitgebreide service en ondersteuning

Met de toevoeging van het geïntegreerde Epson
Edge-dashboard, kunt u gratis meer dan 250
mediaprofielen downloaden, waardoor u de
optimale printerinstellingen voor uw workflow kunt
bieden en de meest kleurechte afdrukken voor uw
klanten kunt produceren.

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem
met uw printer uit de SureColor SC-S-serie, bent
u standaard gedekt via een tweejarige garantie,
met de optie van een verlengde dekking.

Productspecificaties

Printkopconfiguratie

Maximale afdruksnelheid (1-pass)

SC-S60600L

SC-S80600L

Dubbele PrecisionCore TFP-printkop
360 x 2 spuitkoppen voor elke kleur (x4)

Dubbele PrecisionCore TFP-printkop
360 x 2 spuitkoppen (x10)

95,3 m2/u1

95,1 m2/u1
4,2 pl

Minimaal volume van inktdruppels
Maximale afdrukresolutie

1440 x 1440 dpi1

Mediabreedte (64 inch)

300 tot 1626 mm
1 mm

Maximale mediadikte
Buitendiameter papierrol

Tot 250 mm

Buitendiameter spoel

Tot 200 mm
Tot 45 kg

Gewicht papierrol

Aantal inkten

Capaciteit van inktzakken

2 x 4 kleuren (C,M,Y,K)

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

1,5 liter

1,5 liter, 500 ml metallic
Epson Edge Print

Software
Connectiviteit

Afmetingen

Gewicht (exclusief inktzakken/
inclusief bulk-inktoplossing)

USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
B: 2766 mm

B: 2766 mm

H: 1338 mm (kleppen gesloten)
(max. 1671 mm voor bediening)

H: 1338 mm (kleppen gesloten)
(max. 1671 mm voor bediening)

D: 972 mm

D: 880 mm

(max. 1147 mm voor bediening)

(max. 1090 mm voor bediening)

336 kg

328 kg

Wisselstroom 100-120 V of 220-240 V 50/60 Hz

Netspanning

2 jaar op locatie

Garantie

59 dB

Geluidsniveau

Ja

Automatisch media instellen
Geavanceerd extra droogsysteem

Meegeleverd

Optie

Printkopconfiguratie

Maximale afdruksnelheid (1-pass)

SC-S40600

SC-S60600

SC-S80600

PrecisionCore TFP-printkop 360 x 2
spuitkoppen voor elke kleur (x4)

Dubbele PrecisionCore TFP-printkop 360 x
2 spuitkoppen voor elke kleur (x4)

Dubbele PrecisionCore TFP-printkop 360 x
2 spuitkoppen (x10)

48,6 m2/u1

95,3 m2/u1

95,1 m2/u1

4,2 pl

Minimaal volume van inktdruppels
Maximale afdrukresolutie

1440 x 1440 dpi1

Mediabreedte (64 inch)

300 tot 1626 mm
1 mm

Maximale mediadikte
Buitendiameter papierrol

Tot 250 mm

Buitendiameter spoel

Tot 200 mm
Tot 45 kg

Gewicht papierrol

Aantal inkten

Capaciteit inktpatroon

4 kleuren (C,M,Y,K)

2 x 4 kleuren (C,M,Y,K)

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

700 ml

700 ml

700 ml, 600 ml wit, 350 ml metallic

Epson Edge Print

Software

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

Connectiviteit

Afmetingen

Gewicht (zonder inktcartridge)

B: 2.620 mm

B: 2.620 mm

B: 2.620 mm

H: 1338 mm (kleppen gesloten)
(max. 1671 mm voor bediening)

H: 1338 mm (kleppen gesloten)
(max. 1671 mm voor bediening)

H: 1338 mm (kleppen gesloten)
(max. 1671 mm voor bediening)

D: 880 mm

D: 972 mm

D: 880 mm

(max. 1090 mm voor bediening)

(max. 1147 mm voor bediening)

(max. 1090 mm voor bediening)

279 kg

291 kg

284 kg

Wisselstroom 100-120 V of 220-240 V 50/60 Hz

Netspanning

2 jaar op locatie

Garantie

59 dB

Geluidsniveau

Ja

Automatisch media instellen
Geavanceerd extra droogsysteem

Optie

Meegeleverd

Optie

We hechten veel waarde aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Epson hecht veel waarde aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Dit betekent dat we
rekening houden met duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie. Wij maken
klanten bewust van de milieuvoordelen die de inzet van technologie met zich mee kan brengen. Het kan
hierbij gaan om het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden met behulp van innovatieve robotica,
energiebesparing door middel van onze zakelijke printtechnologie of om revolutionaire digitale oplossingen
voor het printen op textiel.
Wij streven ernaar te voldoen aan alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en aan
de doelstellingen van de kringloopeconomie. Wij bieden duurzame innovaties omdat wij onderkennen
dat de keuzes die wij maken als organisaties, individuele personen of als maatschappij in het algemeen,
essentieel zullen zijn voor ons gezamenlijk succes.
De inhoud van deze brochure is niet goedgekeurd door de Verenigde Naties en weerspiegelt niet de zienswijzen
van de Verenigde Naties, haar functionarissen of lidstaten www.un.org/sustainabledevelopment
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Ga voor meer informatie naar www.epson.nl of www.epson.be
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Afhankelijk van RIP-software

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl
Epson Europe BV
Epson Europe BV – Dutch Sales Office
@EpsonEurope
Branch office Belgium
Hoogoorddreef 5
epson-nederland
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
Atlas ArenA
B-1930 Zaventem
NL-1101 BA Amsterdam
epson-belgium
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.be
www.epson.nl
Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

