
SureColor SC-F100
FAKTAARK

Utviklet for små bedrifter og oppstartsbedrifter som ønsker å utvide 
produkttilbudet sitt til reklamevaresektoren.

Dette er Epsons første A-4 fargesublimeringsskriver. Den krever like lite plass som en 
A4-skrivebordskriver. SC-F100 er perfekt for å produsere salgsfremmende varer og 
personlige gaver som krus, nøkkelbrikker, telefondeksler og andre små varer når plass 
er en prioritet. Den oppfyller også behovene til tekstilprodusenter som ønsker å skape 
skreddersydde produkter som caps, forklær, nøkkelbånd og små puter.

Den komplette utskriftsløsningen fra Epson
SC-F100 er en del av Epsons komplette, gjennomgående utskriftsløsning, som 
omfatter blekk, programvare og papir – alt designet for å fungere i perfekt harmoni. 
Ytterligere trygghet er garantert med en garanti på 1 år eller 6000 ark, avhengig av hva 
som kommer først. Med den nye Epson Cloud Solution PORT-plattformen aktivert kan 
brukere holde øye med utskriftskostnader og spore bruk over tid.

Kvalitetsresultater
Denne kompakte fargesublimeringsskriveren har blitt laget for å utvide 
forretningsmulighetene med utskrift av høy kvalitet på en rekke gaver og 
reklameartikler. Kvaliteten og konsistensen oppnås gjennom Epsons PrecisionCore 
MicroTFP-skrivehode og en oppslagstabell (LUT) som er utviklet for salgsfremmende 
varer og gaver, samt stive underlag.

Økt produktivitet
SC-F100 gir rask omløpstid og lave totale eierkostnader (TCO) for små bedrifter, og 
den krever ikke spesialkunnskap for konfigurering, drift eller vedlikehold. Blekkflaskene 
på 140 ml gir et lavere kostnadsalternativ til patronbasert blekk og gjør det mulig for 
bedrifter å fortsette å kjøre lenger, noe som reduserer nedetiden.

Brukervennlig
Epsons teknologier er enkle å bruke og svært intuitive. Den kompakte SC-F100 har en 
vippbar 2,4-tommers skjerm, Wi-Fi-tilkobling og frontmating, og det er enkelt å skifte 
papir (150 ark). 

KEY FEATURES

Påfyllbar blekkløsning
140 ml blekkflasker
Kompakt design
Med A4-skrivebordsskriverens fotavtrykk
Kommunikasjon
Wi-Fi-, Wi-Fi Direct-, Ethernet- og USB 2.0-
kommunikasjon
Utskriftsløsning fra start til slutt
Blekk, driver og papir, alt designet for å 
fungere i harmoni
Kvalitetsresultater
PrecisionCore MicroTFP-skrivehode for 
konsistens og kvalitet



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK
Utskriftsmetode PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Blekkteknologi Fargesublimering

UTSKRIFT
Number of colours 4 colour
Farger Svart, Cyan, Gul, Magenta
Minimal dråpestørrelse 3,8 pl
Utskriftsoppløsning 600 x 1.200 DPI

PAPIR / MEDIE HÅNDTERING
Papirformater A4 (21.0x29,7 cm)

GENERELT
Spenning AC 100 V - 240 V
Mål 375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt 4,6 kg

ANNET
Garanti 12 Måneder Bære med

Mulighet for garantiutvidelse

FORBRUKERMATERIELL

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
Maintenance Box S210125 C13S210125
DS Transfer General Purpose A4-ark C13S400078

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CJ80302

Strekkode 8715946690674

Opprinnelsesland Filippinene

SureColor SC-F100

LEVERINGSOMFANG

Ink set
Strømkabel
User guide
Garantidokument

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
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Support/Service: 815 35 180 
Forhåndssalg: 815 35 210 
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Fjordveien 3 
1363 Høvik


