
Forbedre muligheter 
og oppnå mål

SureColor SC-F100, SC-F500 og SC-F501



Utvid virksomheten

Skriverne i SureColor SC-F-serien tilbyr allsidige 
produksjonsalternativer slik at du kan tilby et bredere 
utvalg av tjenester. Disse skriverne tilfredsstiller ikke bare 
bedrifters krav, de kan også skape morsomme, fleksible 
og lønnsomme engangsprodukter. 

Der plass er viktig, er den kompakte SC-F100 en pålitelig A4-
fargesublimeringsskriver som gir lave totale eierkostnader og rask behandlingstid. 
SC-F500 er en skriver du kan velge for storformatfunksjoner med en kompakt 
24-tommers design. Og søsterproduktet, SC-F501, støtter slående fluorescerende 
gult og fluorescerende rosa blekk, slik at du kan tilby enda flere valgmuligheter.

Disse skriverne tilbyr en komplett forretningsløsning, utviklet fullstendig internt 
av Epson for å levere innovasjon på alle nivåer. Ideell for salgsfremmende 
bruksområder, førsteklasses tekstiler og bannere for en lang rekke bransjer.

Praktisk 

Kompakt 24-tommers utskriftsbredde med 
rull- og arkmating, intelligent utskriftslevering 
og valgfritt stativ

Kostnadseffektiv

Innebygd regnskapsverktøy gir deg kontroll over kostnadene 
per design, slik at du kan maksimere fortjenesten

Brukervennlighet 

Wi-Fi, med 4,3-tommers berøringsskjerm 
og støtte for Epson Edge Print

SC-F500

SC-F501



Forenkle arbeidsflyten 
for økt effektivitet

De kompakte skriverne hjelper deg med å få mest 
mulig ut av arbeidsområdet, samtidig som de forbedrer 
arbeidsflyten. Disse plassbesparende skriverne er fulle av 
funksjoner som sparer tid, øker produktiviteten og gjør 
prosessen enklere. 

Se hele utvalget
Blekkforsyningsløsning

Reduser nedetiden betydelig og minimer risikoen for feil med 
brukervennlige, fargekodede 140 ml-blekkflasker. Med både 
SC-F500 og SC-F501 kan du også etterfylle blekket mens 
du skriver ut. 

SC-F100
Kompakt størrelse 

Der plassen er begrenset, for eksempel ved butikkdisker, 
er SC-F100s lille A4-størrelse det ideelle valget, spesielt for 
oppstartsbedrifter og mindre bedrifter.

SC-F500 og SC-F501
Brukervennlig berøringspanel  

Få enkel tilgang til all driftsinformasjonen du trenger ved 
hjelp av den intuitive berøringsskjermen, selv når du bruker 
hansker.

Støvbestandig konstruksjon 

Støvbestandig design hindrer at støv kommer inn i skriveren, 
og hindrer feilutskrifter i å forårsake dysetilstopping og 
reduserer tidkrevende rengjøringssykluser, selv i støvete 
omgivelser.

Lyse fargevalg

Lag iøynefallende design som skiller seg ut fra 
konkurrentene. Med SC-F501 er fluorescerende gult 
og fluorescerende rosa blekk tilgjengelig.

Hodevern 

Hodebeskyttelsen forhindrer forsinkelser og kostnader 
forårsaket av et mediekrasj med skrivehodet.

Brukervennlighet 

Wi-Fi, med 2,4-tommers skjerm, 
som er enkel å se fra alle vinkler

Praktisk 

Papir legges inn forfra og har plass 
til opptil 150 ark.

SC-F100



Programmer

Salgsfremmende varer og engangsgaver

Enten du skriver ut krus, nøkkellenker eller personlige fotogaver 
som telefondeksler og blyantbokser, hjelper SureColor SC-F-serien 
deg med å effektivisere produksjonen og minimere svinn.

Tekstiler og klær

Ideell for produksjon av spesialtilpassede produkter som bærevesker, 
putetrekk og skjerf.

Epson Cloud-løsningsport
Som alle Epsons høyere produksjonsmodeller støttes alle disse 
skriverne av Epson Cloud Solution PORT. Epson Cloud Solution PORT 
er et skybasert system der du kan overvåke utstyr eller flere skrivere 
og administrere kostnader og produksjonsplanlegging.



SureColor SC-F500, SC-F501 og SC-F100 er kompakte 
fargesublimeringsskrivere som ikke går på kompromiss 
med kvalitet eller ytelse, og de er ideelle for produksjon 
av små reklameartikler på harde underlag og tekstiler.

Vårt utvalg av innovative Epson-produkter er utformet med tanke på deg. 
Gjennom en kontinuerlig dialog med kundene våre, forstår vi hva som er viktig 
for dere og sørger for at utviklingen og produksjonen av produktene våre møter 
behovene deres.

Epsons kjerneteknologier er utviklet for å fungere sømløst sammen for å gi 
pålitelige resultater av høy kvalitet. For ekstra trygghet tilbyr vi også ett års garanti.

Sørg for at samsvaret er i orden 

For at du skal skal få den nødvendige tryggheten, inkluderer Epson-pakken 
maskinvare, programvare, medier, garanti og blekk som er i samsvar med 
sikkerhets- og miljølovgivning, inkludert OEKO-TEX-sertifisering.

Bytt til kompromissløs kvalitet
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Modell SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Skrivehodekonfigurasjon PrecisionCore TFP-skrivehode PrecisionCore TFP-skrivehode PrecisionCore MicroTFP-skrivehode

Utskriftshastighet A1 70 sekunder A1 70 sekunder A4 65 sekunder

Berøringsskjerm 4,3 tommer 4,3 tommer 2,4 tommer (standardskjerm)

Maks utskriftsoppløsning 2400 x 1200 dpi 2400 x 1200 dpi 600 x 1200 dpi

Papirbredde 
Rullpapir: 210–610 mm 
Enkeltark: 210–610 mm 
ASF: A4–A3

Rullpapir: 210–610 mm 
Enkeltark: 210–610 mm 
ASF: A4–A3

Enkeltark: A4

Papirtykkelse
Rullpapir: 0,05–0,21 mm 
Enkeltark: 0,12–0,27 mm 
ASF: 0,12–0,27 mm

Rullpapir: 0,05–0,21 mm 
Enkeltark: 0,12–0,27 mm
ASF: 0,12–0,27 mm

Enkeltark: 0,12 mm

Maks Rull 119 mm/4,2 Kg 119 mm/4,2 Kg N/A

Blekktype Fargesublimeringsblekk Fargesublimeringsblekk Fargesublimeringsblekk

Antall blekk (140 ml) 4 farger (C, M, G, K) 4 farger (C,FluorPink,FluorYellow,K) 4 farger (C, M, G, K)

Blekk-SKU Svart C13T49N100 Svart C13T49N100 Svart C13T49N100

Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Fluorescerende rosa C13T49F800 Magenta C13T49N300

Gul C13T49N400 Fluoriserende gul C13T49F700 Gul C13T49N400

Vedlikeholdspakke C13S210057 C13S210057 C13S210125

Mål 
(bredde, dybde, høyde) 970 x 811 x 245 mm 970 x 811 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Vekt 30 kg 30 kg 4,6 kg

Stativ C12C933151 (ekstrautstyr) C12C933151 (ekstrautstyr) N/A

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

Garanti 1 år 1 år 1 år (6000 ark)

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/

