SureColor SC-T3100x

Pieni koko,
suuri vaikutus

Erittäin alhaiset kokonaiskustannukset
Uusi SureColor SC-T3100x on kaikkea sitä, mitä odotat Epsonilta: laatua, innovaatiota
ja suorituskykyä, tarjoten lisääntynyttä tuottavuutta, parannettua käyttömukavuutta,
vaikuttavaa edullisuutta ja vakuuttavaa luotettavuutta.

Tuottavuus

Kätevyys

Lisää tuottavuutta ja vähennä käyttökatkoja
täytettävien mustesäiliöiden avulla.
Mustepatruunattomassa tulostimessa on
suurikapasiteettinen neljän musteen säiliö, jonka
voi täyttää nopeasti ja helposti – jopa käytön
aikana. Tuota tarkkoja A1-kokoisia tulosteita vain
34 sekunnissa ja nauti tulostusalueen optimaalisesta
käytöstä arkkeja käytettäessä, jolloin tulosteen
molemmille puolille jää 3 mm:n marginaali.

Luokkansa pienin 24 tuuman tulostin on helppo
asentaa. Kompakti ja nykyaikainen laite mahtuu
hyvin työtilaasi, ja sen helppokäyttöiset sovellukset
ja käyttäjäystävälliset toiminnot tekevät tulostuksesta
vaivatonta. Valitse pöytämallinen tai lattialle
asennettava malli (sisältää valinnaisen jalustan), ja
käytä sitä suuresta värillisestä LCD-kosketusnäytöstä,
joka helpottaa hallintaa ja valikoissa liikkumista.
Monipuoliset liitäntävaihtoehdot, kuten USB, Ethernet,
integroitu langaton ja Wi-Fi Direct -yhteys sekä
Apple Air Print ‑yhteys, mahdollistavat tulostamisen
tablet-tietokoneista, älypuhelimista ja muista laitteista.

Edullisuus
Kokonaiskustannuksiltaan vaikuttava SureColor
SC-T3100x tarjoaa ammattitasoista suorituskykyä
vähemmällä, joten voit tulostaa suuriakin määriä
edulliseen hintaan. Sisältää myös uuden edullisen
mustesarjan: K (pigmentti) ja CMY (värimuste).
Laatu
Yhtenäisesti loistavaa selkeyttä – tulosta
myyntipistemateriaaleja, julisteita,
myymälägrafiikkaa ja paljon muuta jopa
2 400 x 1 200 dpi:n tarkkuudella.

Luotettavuus
PrecisionCore MicroTFP ‑tulostuspään ja
ainutlaatuisen Nozzle Verification Technology (NVT)
‑tekniikan ansiosta SureColor SC-T3100x takaa
kaupallisen tason luotettavuuden kerta toisensa
jälkeen.
Joustavuus
Tukee enintään 24 tuuman rullia ja A4-/A3-arkkeja
automaattisella vaihdolla varustetulla automaattisella
arkinsyöttölaitteella, kuten myös arkkipapereita
aina A1-kokoon (24") asti. Valinnainen jalusta kerää
tulosteet, jotta ne eivät putoa lattialle.

Pienikokoinen, ammattilaistasoinen
julistetulostin
Olitpa hankkimassa suurkokotulostinta ensimmäisen kerran tai
laajentamassa nykyistä tulostus- ja jäljennösratkaisuasi,
Epson SureColor SC-T3100x on oikea valinta.
Ammattitasoista julistetulostinta ilman merkittäviä kokonaiskustannuksia etsiville
käyttäjille suunniteltu SC-T3100x takaa huippuluokan tulostustehokkuuden
ja tuottavuuden. Pieni, vain 24 tuuman kokoinen neliväritulostin mahtuu
hyvin mihin tahansa työtilaan, ja se käyttää 140 ml:n mustepulloilla
täytettävien mustesäiliöiden ratkaisua.

Kätevä

Luotettava ja tehokas

Mahdollisuus tulostaa jatkuvasti
musteen uudelleentäytön aikana

Epsonin PrecisionCore MicroTFP ‑tulostuspää
ja Nozzle Verification -tekniikka (NVT)

Helppokäyttöinen

Käytännöllinen

4,3 tuuman kosketusnäyttö ja Wi-Fi-yhteys

Pienikokoinen 24 tuuman malli,
automaattinen materiaalin vaihto,
tulostepidike ja valinnainen jalusta

Lisää tuottavuutta
ja luovuutta
Olipa tarkoituksena tulostaa myyntipistemateriaaleja, julisteita tai
muita kirkkaita ja eloisia kuvia, SureColor SC-T3100x on suunniteltu
ammattilaisille, jotka haluavat lisätä tuottavuuttaan ja luovuuttaan.
Pienet myyntipistemyymälät
Suurkokotulostus korostaa brändiäsi ja tuo tarjoukset esiin,
samalla kun se vähentää käyttökustannuksia.
Julisteiden suuret tulostusmäärät
Tukee lukuisia tiedostomuotoja, julkaisusovelluksia
ja suunnitteluohjelmistopaketteja.
Opetusala
Luo kiehtovaa painettua aineistoa luokkakäyttöön ja tulosta
oppimateriaalit talon sisällä.
CAD-/GIS-materiaalien suuret tulostusmäärät
Tulosta omat CAD-/GIS-materiaalisi helposti – ja tuota asiakkaillesi
parhaat mahdolliset tulokset.

Muste ja tarvikkeet
Malli

SC-T3100x
Muste

Muste
Mustepatruunan koko
Nopeus

Kapasiteetti (s)

Värimuste: CMY
Pigmenttimuste: musta
CMY, musta, 140 ml

Enimmäishalkaisija (mm)

Φ110

Paperikeskiö

2"

Reunukseton tulostus

–

Materiaali

ASF

Kyllä (A3), automaattinen vaihto

I/F

USB / Lähiverkko / Wi-Fi

Liitännät
USB Direct

C13T49H200

Magenta värimuste, 140 ml

C13T49H300

Keltainen värimuste, 140 ml

C13T49H400

Musta pigmenttimuste, 140 ml

C13T49H100

34
4,3" kosketusnäyttö

Käyttöpaneeli

Syaani värimuste, 140 ml

–

Lisävarusteet
Hukkavärisäiliö

C13S210057

Jalusta 24"

C12C933151

Rullan kara 24"

C12C933211

Automaattileikkurin varaterä

C13S210055

Pakkauksen sisältö
Keskusyksikkö
Ohjain ja apuohjelmat (CD)

0,02 mm ±0,1 %

Viivan tarkkuuden laatu
Virrankulutus (W) (tulostus / valmiustila / virta katkaistu)

28 / 8 / 1,6

Koko (mm) L x S x K

Ilman jalustaa

970 x 680 x 245

Paino (kg)

Ilman jalustaa

29

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.
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YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden
tai jäsenvaltioiden näkemyksiä.
www.un.org/sustainabledevelopment

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.

Käyttöopas (CD)
Asennusopas
Virtajohto
Erilliset 140 ml:n mustepullot

