
Overlegen ytelse, 
eksepsjonell kvalitet

Fargesublimeringsskrivere i SureColorô SC-F-serien



Støtter deg hele veien

Sinnsro

Vi arbeider hardt for å utvikle Epson-produkter som jobber i harmoni med 
hverandre, slik at du alltid oppnår fremragende resultater. 

Brukervennlig

Våre nyskapende teknologier, som for eksempel automatisk vedlikehold 
av skrivehoder og avansert stramming, gjør at du kan utvide 
produksjonskapasiteten og unngå kostbar nedetid. 

Vedlikehold og støtte

Vi tilbyr en standardgaranti på ett år og et utvalg utvidede servicealternativer som 
passer til dine behov. 

Fremtidssikker 

Fargesublimeringsserien SureColor SC-F støttes av Epsons fellesskap av 
uavhengige programvareleverandører (ISV-er), så flere brukerprogrammer utvikles 
kontinuerlig og er alltid tilgjengelige.

Forbedre virksomheten din 
med fleksibel kvalitetsutskrift

Fargesublimeringsserien SureColor SC-F tilbyr hastighet, 
styrke og produktivitet. Serien tilbyr en komplett 
forretningsløsning ved å kombinere maskinvare, blekk, 
medier og programvare.

Serien er i sin helhet utviklet internt hos Epson for å kunne levere nyvinninger – for 
bedre tekstiltrykk, bannere, interiørtrykk og reklametrykk, uansett om det gjelder 
idrett, mote, interiørdesign eller profileringsvarer.

Med modellene vi tilbyr, kan du skrive ut opptil 108,6 meter2 i timen i opptil 
64-tommers format, og med muligheten til å bruke svart HDK-spesialblekk får 
du også ekstra høy oppløsning til mote- og tekstilutskrift. Seriens støvbestandige 
konstruksjon forhindrer feilutskrifter, og du trenger heller ikke avslutte utskriften 
mens du fyller på blekk.

De komplette utskriftsløsningene omfatter også Epsons omfattende service- og 
støtteordninger med kvaliteten og fleksibiliteten som kreves for å oppfylle 
bedriftens behov.





Flotte sportsklær

Produser høye volum av fotballtrøyer, sykkelklær, badetøy og 
mye mer med fargesublimeringsserien SureColor SC-F. Velg 
blant standardiserte utforminger du kan stole på og dra nytte 
av høy produktivitet for å redusere de totale eierkostnadene 
for skriveren. Gjør designene dine levende med livaktig 
fluorescerende blekk, som er tilgjengelig med SC-F9400H.

Realiser nytt forretningspotensial

Fargesublimeringsserien SureColor SC-F hjelper deg med 
å få de beste resultatene for bedriften din. Uansett om 
du er ute etter urokkelig produktivitet for trykking av store 
volumer med sportstøy eller ønsker eksepsjonell kvalitet 
på de mest intrikate detaljer til mote- eller interiørtekstiler, 
leverer serien etter kravene dine.



Fargerike moteartikler

Slipp kreativiteten løs med hele fargeutvalget vårt for 
å produsere resultater av høy kvalitet. SureColor SC-F 
fargesublimeringsskrivere for motedesignere og bedriftseiere 
sørger for stabilisering av fargene og svarttoner i høy 
oppløsning. Det er raskt og enkelt å vedlikeholde skriverne 
våre. Uansett om du skriver ut et enkelt plagg eller en større 
produksjonsserie, er serien ideell for dynamiske og krevende 
behov på en lang rekke tekstiler.

Flotte interiørartikler

Interiørdesignere og varemerkeeiere sikres både 
kvalitet og skarpe, fotorealistiske detaljer som egner 
seg godt til styling av kommersielle arealer eller boliger. 
Fargesublimseringsserien SureColor SC-F oppfyller 
alle utskriftskrav for produksjon av gardiner, persienner, 
møbeltrekk, puter og keramiske fliser i tillegg til å skrive 
ut på harde underlag ved hjelp av et polyesterbelegg.

Enestående bannere

Med bannere i stort format er du sikker på at budskapet 
når frem. Med fargesublimeringsserien SureColor SC-F 
kan utskriftsleverandører, reproduksjonsbutikker og 
reklamebyråer lage bannere i polyester.

Attraktive profileringsartikler

Gi et personlig preg med utskrift av høy kvalitet for 
alle typer profileringsartikler, fra telefondeksler til vesker 
og krus. Fotolaboratorier, nettbutikker og produsenter vil 
bli stolte av sine kvalitetsprodukter, samtidig som de sikrer 
bedriftene sine lave eierkostnader med SureColor SC-F 
fargesublimeringsskrivere. 



Ta kreativiteten til nye høyder med fargesublimeringsserien 
SureColor SC-F. Velg den beste modellen som oppfyller kravene 
til volum, størrelse og format. Få sømløs ytelse og full pålitelighet.

Fluorescerende blekk 

To nye fluorescerende farger tilbyr mange flere 
fargevariasjoner – ideelt for bedrifter som ønsker å utvide 
tilbudet sitt til iøynefallende sportstøy.

Hele pakken 

Epson tilbyr den komplette løsningen – skriver, blekk, 
underlag, programvare og støtte. Epson Edge  
Print-programvare er inkludert som standard, og denne 
brukervennlige, funksjonsrike programvaren gir raskere 
utskrift og økt volum.

Høy produktivitet

SC-F9400 og SC-F9400H har en maksimal hastighet 
på 108,6 m2/t og leveres med en ettervarmer for å 
forbedre tørkefunksjonen. Et forbedret oppsamlingssystem 
med svært nøyaktig registrering bidrar også til å øke 
produktiviteten.

Større blekkpakker 

CMYK-blekkposene har økt fra 1-liters til 1,1-liters 
kapasitet1, noe som sikrer effektiv produksjon og den 
høyeste kvaliteten. 

SureColor SC-F9400 og SC-F9400H

Epsons SC-F9400-og SC-F9400H 64-tommers fargesublimeringsskrivere har et større 
fargespekter, takket være fluorescerende gult og rosa blekk, slik at du kan ta designene dine 
til neste nivå og inn i nye markeder som for eksempel sportstøy og bannere.

Med en rekke produktivitetsfunksjoner, inkludert økt blekkvolum og Epson Edge  
Print-programvare, er disse skriverne garanti for både høyt volum og høy kvalitet.

Skap noe nytt med 
fargesublimeringsserien 
SureColor SC-F 



SureColor SC-F7200

Den komplette løsningen for tekstil- og 
bannerutskrift med høy kvalitet.

Nøkkelfunksjoner:

Skriver ut i en bredde på opptil 64 tommer 
og en hastighet på opptil 58,9 meter2 per time

Pålitelig oppsamlingsenhet med høy 
tilbakespolingsnøyaktighet

Ettervarmer sørger for hurtig tørking

Mediemating utføres av én person, automatisk 
stramming av mediet

Solid rullpapirholder holder papiret på plass under 
utskrift

Muligheter for å bruke svart HDK-blekk for utskrift 
med høy tetthet på spesialtekstiler

SureColor SC-F6300

Perfekt for utskrift med lave til middels store 
volumer på tekstiler og stive underlag.

Nøkkelfunksjoner:

Skriver ut med en bredde på opptil 44 tommer  
og en hastighet på opptil 63,4 meter2 per time

Integrert 1,5-liters blekksystem som er enkelt 
å etterfylle

Høykvalitetsmodus med fotokvalitet på stive 
underlag er standard

Automatisk oppsamlingsrulleenhet (ekstrautstyr)

Enkel tilgang for raskere vedlikehold



SureColor SC-F500

Det er ingen kompromisser på kvalitet og ytelse med den kompakte SC-F500. Utskriftene 
er mer livaktige og tørker raskere.

Skriveren er perfekt for å produsere små profileringsartikler, tekstiler og klær, bannere, 
interiør og reklametrykk og utskrift på harde underlag som tre og plast med belegg. 

Tidsbesparende teknologi

SC-F500 sparer tid og øker produktiviteten med vår 
nyeste bildebehandlingsteknologi. Med 4,3-tommers 
berøringsskjerm er det enkelt å få tilgang til informasjon 
og betjene skriveren – selv med hansker på.

Kompakt design 

Med en bredde på bare 24 tommer passer den 
plassbesparende SC-F500 enkelt inn i de fleste 
arbeidsområder for å levere resultater av høy kvalitet.

Enkel blekketterfylling

Du trenger ikke engang å stoppe utskriften når du må fylle 
på med blekk. Spar tid, øk produktiviteten og reduser de 
totale eierkostnadene ved å bruke 140 ml-flasker til å fylle 
på blekktankene mens du fortsetter å skrive ut.

Utskrift uten bekymringer

Den støvbestandige konstruksjonen reduserer feilutskrifter 
og nedetid for rengjøring ved å hindre at støv kommer inn 
i skriveren og tilstopper dysene.

For å slippe bekymringer, omfatter alle Epson-
skriverdriverpakker maskinvare, programvare, medier og ett 
års garanti. Blekket vårt er kompatibel med sikkerhets-og 
miljølovgivning.

Utvid virksomheten





Avanserte teknologier utviklet eksklusivt for 
Epson er grunnlaget for Epsons SureColor SC-F 
fargesublimeringsserie. Bedrifter velger Epson-produkter 
for å maksimere produktiviteten, oppnå suverene 
resultater og redusere de totale eierkostnadene 
for skriveren.

Smart blekk

Epson UltraChrome DS-blekk produserer 
strålende farger, skarpe konturer og jevne 
overganger. Lys- og vaskektheten er utmerket, 
og blekket vårt er holdbart mot slitasje og svette. 
PrecisionDot-bildebehandlingsteknologien 
vår er en høykvalitetsmodus som kombinerer 
tre teknologier som gir bedre utskriftskvalitet: 
Half Tone Module, LUT og Micro Weave.

Kvalitet du kan stole på

Hver skriver er laget med lasersveisede 
rammer2 og nøyaktig bildeteknologi og ved 
hjelp av teknologiske fremskritt fra Epsons egne 
robotløsninger for å demonstrere Epsons totale 
fokus på å levere kvalitetsprodukter.

Førsteklasses bildekvalitet

Epson PrecisionCore TFP-skrivehodet 
produserer enestående bildekvalitet med 
skrivehodedysekonfigurasjonen med 360 dpi. 
Dette gir en maksimal oppløsning på opptil  
720 x 1440 dpi. 

Omfattende service og støtte

SureColor SC-F-serien leveres med en 1-års garanti 
som standard med mulighet for utvidet dekning. 

Oppnå resultater av 
høy kvalitet med presis 
maskinvare



Teknologi som sørger for maksimalt 
volum

Kontroller utskriftene med Epson Edge 
Print-programvaren. Bare installer 
maskinvaren og RIP-programvaren, 
så får du tilgang til en rekke nyttige 
funksjoner, som forhåndsvisning, 
varmeholder, kopiering, beskjæring, 
nesting, overganger og gjentatte trinn.

Programvareoppdateringer 
klare for deg

De uavhengige 
programvareleverandørene 
våre støtter SureColor SC-F 
fargesublimeringsserien, så nye 
programmer er alltid tilgjengelige. 

Førsteklasses resultater med 
Epson-verktøy

Epson Edge Print-programvaren 
fungerer intuitivt sammen med 
andre Epson-verktøy. Konfigurer 
tilpassede utskriftsinnstillinger raskt 
og enkelt med det nettbaserte Epson 
Edge Dashboard. Beregn verdien 
av hver utskrift, basert på blekk- 
og papirforbruk, ved hjelp av LFP 
Accounting Tool. 

Programvaren vår hjelper deg med 
å se og planlegge utskriftsjobber raskt 
og nøyaktig.



Epson Edge 
Dashboard

Modell SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Skrivehodekon-
figurasjon

PrecisionCore  
TFP-skrivehode
800 dyser x  
4 kanaler x 1 hode

PrecisionCore 
TFP-skrivehode
360 dyser x  
4 kanaler x 1 hode

PrecisionCore 
TFP-skrivehode
360 dyser x  
4 kanaler x 1 hode

PrecisionCore  
TFP-skrivehode
360 dyser x  
4 kanaler x 2 hoder

PrecisionCore  
TFP-skrivehode
360 dyser x  
5 kanaler x 2 hoder

Maksimal 
utskriftshastighet A1 70 sekunder 63,4 m2/t 58,9 m2/t 108,6 m²/t 108,6 m²/t

Utskriftshastighet 
med to passeringer - 30,4 m2/t 30,3 m2/t 60,1 m²/t (4 farger) 62 m²/t (6 farger)

Utskriftshastighet 
med fire passeringer - 15,8 m2/t 16,2 m2/t 29,9 m²/t (4 farger) 32,1 m²/t (6 farger)

Maks. 
utskriftsoppløsning 2400 x 1200 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi

Maks. utskriftsbredde 24 tommer (610 mm) 44 tommer (1118 mm) 64 tommer (1626 mm) 64 tommer (1626 mm) 64 tommer (1626 mm)

Ytre diameter på rull 119 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Maks. vekt på rull 4,2 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Antall blekk 4 farger (C,M,Y,K) 4 farger (C,M,Y,K) 4 farger (C,M,Y,K) 2 x 4 farger (C, M, Y, K) 2 x 4 farger (C, M, Y, K) 
+ FY, FP

Blekkapasitet 140 ml 1,1 liter 1 liter 1,1 liter 1,1 liter, 1 liter 
fluorescerende

Mål
970 x 811 x 
245 mm (bredde x 
dybde x høyde)

1608 x 1128 x 
917 mm (bredde x 
dybde x høyde)

2620 x 1013 x 
1311 mm (bredde x 
dybde x høyde)

2620 x 934 x 
1332 mm (bredde x 
dybde x høyde)

2620 x 934 x  
1332 mm (bredde x 
dybde x høyde)

Vekt 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Spenning AC 100 til 240 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 100 til 240 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V, 
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V, 
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V, 
50 Hz – 60 Hz

Spole - Tilleggsutstyr +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garanti 1 år på stedet 1 år på stedet 1 år på stedet 1 år på stedet 1 år på stedet

1 Blekket vårt oppfyller sikkerhets- og miljølovgivning, inkludert Oeko-tex-sertifisering og REACH. 

2 Lasersveising er bare tilgjengelig på SureColor SC-F7200 og SC-F9300.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
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Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

@epsonnorge

epson-norge

www.instagram.com/epsonnorge
www.instagram.com/epsonnorge
https://www.linkedin.com/company/epson-norge/

