DATASHEET

SC-F6200 SureColor

חבילת סובלימציה מלאה ליצירת הדפסה איכותית על מוצרי טקסטיל וקידום מכירות
ה SureColor SC-F6200 -היא מדפסת סובלימציה מקצועית ודיגיטלית להפקה מגליל ,שפותחה
במיוחד להפקת מוצרי טקסטיל וקידום מכירות מודפסים .כחלק מהחבילה השלמה של  ,Epsonהכל
מיוצר ונתמך על-ידי יצרן אחד כדי להבטיח שהכל עובד יחד בצורה חלקה.
איכות ואמינות
ראשי ההדפסה  PrecisionCore TFPשל  Epsonמבטיחים תפוקה גבוהה וחיי מוצר ארוכים במיוחד,
כאשר טיפות דיו בגדלים משתנים מבטיחות תוצאות איכותיות .בשילוב ראשי הדיו ,ערכת הדיו מסוג
.מסייעת לקבל את התוצאות הטובות ביותר שאפשר  Epsonשל UltraChrome DS
HDK Black
המדפסת  SC-F6200מגיעה דיו עם מסוג  ,HDK Blackאשר נוצר בעיקר לשימוש עם טקסטיל ,כדי
לסייע בהפקת צבעי שחור עמוקים וטבעיים וצללים צפופים.
החבילה המושלמת
כדי לספק תוצאות באיכות מעולה ולהבטיח שהכל פועל היטב יחד ,הדגם  SC-F6200מציע
למשתמשים חבילה מלאה של  Epsonהכוללת חומרה ,תוכנה ,ראש הדפסה ,דיו וניירות סובלימציה
שכולם מיוצרים ונתמכים על-ידי  .Epsonהמדפסת מגיעה אפילו עם תוכנת  .Wasatchכלומר,
המשתמשים מוכנים להתחיל מייד בעבודה ,ללא צורך בהשקעה נוספת.
עלות תפעול נמוכה ושלוות נפש
דיו בקיבולת גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה מסייעים בשמירה על עלויות נמוכות .ולשלוות נפש נוספת,
המדפסת מגיעה עם אחריות לשנה כסטנדרט כאשר המשתמשים יכולים גם ליהנות מתוכנית שירות
ההדפסה המנוהלת  Print & Saveשל  Epsonלבקרה הדוקה על תקציב ומלאי.1

תכונות עיקריות
פתרון מושלם של Epson
חומרה ,תוכנה ,ראש הדפסה ,דיו ונייר לסובלימציה
ראש הדפסה PrecisionCore TFP
איכות מעולה ,ותפוקה גבוהה וחיי מוצר ארוכים
ערכת דיו מסוג UltraChrome DS Ink
צבעים מלאי חיים ,קווי מתאר חדים ,גוונים חלקים
וצבעי שחור עמוקים ועשירים
סובלימציה על חומרים רכים וקשים
הרחבת יכולות ייצור
עלות תפעול נמוכה
דיו בקיבולת גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה

מפרט המוצר

SC-F6200 SureColor

טכניקה
טכנולוגיית דיו

מה בקופסה

Ultrachrome® DS

הדפסה
צבעים

Black, Cyan, Yellow, Magenta

Ink tank capacity

 1.500מ"ל

גודל טיפות מינימלי

5,3 ???, With Variable-Sized Droplet Technology

Print Margins Roll Media

) (leftמ"מ  (bottom), 3מ"מ  (right), 3מ"מ  (top), 3מ"מ Mode 1: 3

מפרט ניירות וחיישנים
חוזק נייר מתאים

 0,08מ"מ  0,5 -מ"מ

משקל נייר מתאים

75ג'/מ ²או כבד יותר

צריכת אנרגיה

 65ואט 20 ,ואט )חיסכון( 3 ,ואט )במצב המתנה( 0,4 ,ואט )כיבוי(

Supply Voltage

AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

כללי

מידות

רוחבXעומקXמ"מ גובה 1.608 x 1.128 x 917

משקל

 71.450ק"ג

תפוקת גל

פעולה(B (A 7,3 :

עצמת רעשים

פעולה(dB (A 55,1 :

חומרים מתכלים

פונקציות נוספות
זיכרון

Printer: 512 MB, Network: 128 MB

עיבוד מדיה

גלילי נייר

אחריות

 12חודשים שירות באתר הלקוח

אחר

אחר
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

מידע לוגיסטי
SKU

C11CF07001A0

בר-קוד

8715946609430

מידות אריזה בודדת

מ"מ 820 x 1980 x 1040

Carton Weight

 168ק"ג

יחידה

Units 1

ארץ מוצא

סין

גודל המשטח

 1יחידה

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

CD Manual
חוברת התקנה/בטיחות
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי
הוראות תצוגה
מיכל עודפים
מסמכי אחריות
ערכת תחזוקה
Ink set
תכנה )(CD
הוראות שימוש )(CD

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה Seiko Epson Corporation.סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

(C13T724000) Waste ink bottle
(C13T741400) UltraChrome DS Yellow T741400
)(1Lx6packs
(C13T741300) UltraChrome DS Magenta T741300
)(1Lx6packs
(C13T741X00) UltraChrome DS High Density Black
)T741X00 (1Lx6packs
)(C13T741200) UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs
(C13S210038) Maintenance Kit S210038
(C13S045520) DS Transfer Production 108cm x 152m
(C13S045480) DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m
(C13S045451) DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m
(C13S902006) Auto Cutter Spare Blade S902006
(C13S210042) Head Maintenance Kit S210042

OPTIONAL ACCESSORIES
Roll Media Adapter F series
C12C811391

 - .1חבילת  Print & Saveזמינה כיום בארצות בריטניה ,איטליה,
צרפת ,גרמניה ,פורטוגל ,ספרד ,בלגיה דנמרק ,פינלנד ,לוקסמבורג,
הולנד ,שבדיה ,פולין ,רומניה )רשימה נכונה ל (FY15 -לקבלת מידע
נוסף ,בקר בכתובת www.epson.eu/printandsave

