Epson SureColor SC‑S30600

FAKTAARK

Silketrykkerier eller kommersielle trykkerier, skiltmakere, bedrifter
for digitaltrykk og fotolaboratorier kan utvide sin serviceportefølje
med Epson SureColor SC‑S30600.

NØKKELFUNKSJONER

SC‑S30600 er designet for å gi lavest mulige eierkostnader, og kan produsere
alt fra plakater, skilt, bannere, bakgrunnsbelyste paneler og salgsmateriale, til
bildekor, innredningsdekorasjoner og utstillingsmontere. Brukere kan skrive ut
sikkert og kostnadseffektivt på vinyl, lerret, transparent film, fotopapir og en rekke
populære bannerunderlag, opptil en størrelse på 64 tommer (162,6 cm).
Takket være en løftespak bak på skriveren kan en ny rull settes inn av én person,
og strammingen av mediet kan lett kontrolleres både fra for‑ og baksiden av
skriveren, slik at det går raskere å gjøre skriveren klar og man får maksimal
produktivitet.
Store arbeidsbyrder håndteres med letthet takket være Epson‑designet
funksjonalitet, pålitelighet og ergonomisk utskrift. SC‑S30600 skriver ut med
hastigheter fra 7,3 m2/time opptil 29,4 m2/time (avhengig av utskriftsmodusen).
Det nye UltraChrome GS2‑blekket for SC‑S30600 bygger på de beste sidene ved
UltraChrome GS (som brukes i Epson Stylus Pro GS6000) med en ny gulformel.
UltraChrome GS2 er luktfritt, uten nikkel og krever ingen spesiell ventilasjon, slik
at SC‑S30600 kan brukes i kontormiljøer.
Den energieffektive SC‑S30600 er ENERGY STAR‑kvalifisert og reduserer
kostnadene og innvirkningen på miljøet.

•U
 tskrift på et bredt utvalg av bestrøkne
og ubestrøkne medier med en bredde på
opptil 64 tommer (162,6 cm)
• Enkel mating av rullmedier som kan
gjøres av én person via brukervennlig
løfteanordning
• Lett tilgjengelig stramming av mediet fra
for‑ og baksiden
• Hastigheter på opptil 29,4 m2/t
(utkastmodus, 10 m2/t i
produksjonsmodus, 7,3 m2/t i
kvalitetsmodus, alt på vinyl)
• Epsons velprøvde Thin Film
Piezo‑skrivehode for å gi presis
blekkdråpedannelse og lang levetid
• Forbedret blekk som ikke krever
noen ventilasjon og egner seg til bruk
i kontormiljøer

Epson SureColor SC‑S30600

PRODUKTSPESIFIKASJONER

HVA INNEHOLDER ESKEN

Utskriftsteknologi
Skrivehode

Avansert Micro Piezo TFP

UTSKRIFTSOPPLØSNING
Maksimal oppløsning

1440 × 1440 dpi

BLEKKSYSTEM
Blekk
Farge
Blekkpatron

Epson UltraChrome GS2
CMYK
700 ml

UTSKRIFTSHASTIGHET

720 × 720, to gjennomløp: 29,4 m2/t
720 × 720, fire gjennomløp: 15,0 m2/t
720 × 720, seks gjennomløp: 10,1 m2/t
720 × 1440, åtte gjennomløp: 7,3 m2/t

PAPIRHÅNDTERING
Rullmediemål
Maksimalt utskriftsområde
Utskriftsmarg

Diameter: 250 mm, bredde: 300–1 625,6 mm (64 tommer)
1 615,6 mm
5 mm på hver side/10 mm på hver side (ved bruk av papirholderplate)

KONTROLLPANEL

LCD‑skjerm

TILKOBLINGSMULIGHETER
Kablet forbindelse

USB med høy hastighet, 100BASE‑TX/1000BASE‑T

MINNE

Hovedenhet: 512 MB, nettverk: 128 MB

MÅL
Mål (B×D×H)

2 620 × 963 × 1 311 (lagret oppsamlingsrull)
2 620 × 1 259 × 1 311 (åpen oppsamlingsrull og hevet løftespak)

PROGRAMVARE

Kommunikasjonsdriver, Internett‑veiledning, LFP Remote Panel 2, Epson NetConfig

ELEKTRISKE
SPESIFIKASJONER
Spenning

100–240 V AC, 50/60 Hz

TILLEGGSUTSTYR
Ekstra tørkesystem
System for tunge medieruller
Flaske for avfallsblekk
Vedlikeholdssett
Blekkfjerner

C12C890751
C12C890761
C13T724000
C13T724100
C13T699300

GARANTI

1 års standard på‑stedet‑service
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PRODUKTLOGISTIKK
SKU‑KODE

C11CB78001A0

STREKKODE

8715946519593

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
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 kriver
S
System for underlagsstøtte
Blekk
Strømledning
Bruksanvisning
Programvare

KOMPATIBLE BLEKKPATRONER
700 ml BLEKKPATRONER
Svart 
C13T687100
Cyan 
C13T687200
Magenta 
C13T687300
Gul 
C13T687400
Rensepatron 
C13T699000
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•

FOR BEST MULIG RESULTAT, BRUK
ALLTID ORIGINALT BLEKK FRA EPSON

