
SureColor™ SC-F2100-printer, der udskriver direkte på beklædning

Enestående kvalitet 
hver gang



Vores innovation 
styrer din kreativitet
Hvis du leder efter en DTG-printer (Direct to Garment), 
der tilbyder topkvalitet og høj produktivitet, behøver du 
ikke lede længere end til SureColor SC-F2100 fra Epson.

Uanset om du er en ambitiøs begynder, der skaber unikke varer efter behov, 
eller en etableret virksomhed, der fremstiller store mængder beklædninger, 
hjælper SureColor SC-F2100 dig med at skabe vækst i din virksomhed. 
Som vores seneste og mest avancerede DTG-printer leverer den den type 
pålidelighed, effektivitet og omkostningsbesparelser, som næsten enhver 
virksomhed kan drage fordel af. 

Hos Epson har vi sat standarderne for udskriftsinnovation i meget lang tid. 
Mens nogle producenter outsourcer udviklingen af deres komponenter,  
gør vi alt internt. 

Som en udbyder af totalløsninger er hvert eneste element i SureColor  
SC-F2100 designet og fremstillet af os. Alting lige fra printhovedet til selve 
blækket samarbejder om at levere den bedst mulige ydeevne - så du nemt 
kan udskrive T-shirts i høj kvalitet.

En lynoversigt over de vigtigste fordele

Tilpasses nemt til kundens behov - udskriv på en række forskellige typer beklædning og andre elementer

Gengiver livagtige farver - intensiver dine trykte design på hvide og farvede beklædninger 

Fungerer bedre - få mere ud af printeren og opnå et større salg

Driver virksomheden fremad - reducerer fejl og øger pålidelighed

Tilbyder moderne teknik - drag fordel af komponenter i høj kvalitet





"Vi elsker de nye udskriftstilstande i SureColor SC-F2100. 
Farverne er mere intense og detaljerne i udskriften er så 
gode, at de udskrevne billeder næsten ser realistiske ud!" 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Komponenter i SureColor SC-F2100 er bygget med præcision 
for at levere kvalitet. Vores moderne teknik kombineres med vores 
egenudviklede software for konsekvent at fremstille livagtige, 
bemærkelsesværdige udskriftsresultater i høj kvalitet, så du kan 
koncentrere dig om at opbygge din virksomhed.

Imponerende nøjagtighed

SureColor SC-F2100 tilbyder vores til dato mest nøjagtige plade - der gør det nemt at 
udskrive på T-shirts, hoodies og indkøbstasker. Den nøjagtige stofplade er designet til 
nem indførsel af beklædning og gør det muligt hurtigt at tilpasse sig kundernes behov.

En harmoniseret udskrivningsløsning

Hvert enkelt aspekt af SureColor SC-F2100 er nøje overvejet for at sikre kvalitet i hvert 
trin af udskrivningsprocessen:

PrecisionCore TFP-printhovedet sikrer ensartede, enestående resultater

Udskrift med flere punkter og en bredere farveskala for forbedret billedgengivelse 

Hvid og farvet dobbeltlagsudskrivning for mere effektivt gennemløb 

Forbedret cirkulation af hvidt blæk til hurtig opstart

RGB- og CMYK-profilunderstøttelse for enhver arbejdsmetode 

30 % hurtigere udskrivning på farvede beklædninger

Udnyt en øget produktivitet med nye udskriftstilstande med høj hastighed og opnå 
et hurtigere resultat. Dobbeltlagsudskrivning gør det muligt at udskrive hvid og farve 
på farvede beklædningsgenstande i samme trin, hvilket skaber en farveudskrift i høj 
kvalitet på en brøkdel af tiden.

Fantastiske resultater 
hver gang



Nem at bruge, enkel at vedligeholde. Drag nytte af rækken af innovative 
funktioner, der giver stor pålidelighed igen og igen.

Forbedret drift med funktionen til automatisk vedligeholdelse - 
til de situationer, hvor afbrydelse ikke er en mulighed

Forbliv produktiv - hurtig cirkulation af hvidt blæk betyder, at printeren 
er klar til produktion, når du har brug for det

Reducer afbrydelser, når der opstår et problem, ved at introducere 
lydadvarsler for at anmode en operatør om at gribe ind

Vedligehold et rent printhoved med den integrerede fnugfanger 
og enheden til rensning af dækslet

Kvalitetsscreening, der giver jævnere gengivelse af billeder, 
og en bredere farveskala, der forbedrer det visuelle resultat, 
især for fotografier

Du kan være forvisset om, at Epson UltraChrome DG-blæk og 
forbehandling er certificeret til trygt at kunne anvendes til både 
voksne og børn, herunder spædbørn, i henhold til internationale 
sikkerhedsstandarder1



Omdan dit design til 
betagende udskrifter
Vores Garment Creator-software gør det nemt at designe og 
skabe iøjnefaldende udskrifter. Dets enkle interface og intuitive 
navigation gør det muligt for dig at gemme prædefinerede 
farvestyrings- og layoutstyringsskabeloner - så det bliver nemt 
at levere ensartede, fremragende resultater. 

Garment Creator-software leveres som standard sammen med SureColor  
SC-F2100 og gør det muligt at:

Bruge det intuitive, grafiske brugerinterface med enkel eller avancerede 
brugervisninger

Indtaste tekst og oprette tekstdesign 

Manipulere flere billeder inden for et enkelt design

Redigere funktioner, f.eks. skalering, rotation og vend

Oprette brugerskabeloner til ensartede design

Erstatte farver med hvid, staffagefarver eller gennemsigtighed

Understøtte både RGB- og CMYK-farveprofiler

Eksportere filer til USB Direct Print

Få adgang til nemme mapper for hurtigt at masseudskrive dine design 

Vise eksempelvisningstilstand for hvid

Få en prisestimering, før du sender et job til printeren

Kontrollere printerens status og vedligeholdelsesfunktioner



"Med Garment Creator-software kan jeg håndtere 
flere billeder og nemt redigere tekst, hvilket sparer 
tid og penge, da mindre designændringer ikke 
længere behøver at blive outsourcet." 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes



Printhoved Type Epson PrecisionCore TFP

Udskrivningshastighed 
(standard)

Dobbelt CMYK-farvetilstand 15 sek.

Enkelt CMYK-farvetilstand 27 sek.

CMYK + hvid tilstand 87 sek.

Maks. opløsning Farve 1440 × 720 dpi, hvid 1440 × 1440 dpi

Blæktype Blækpatronkapacitet UltraChrome DG-blæk 600 ml

Medier 100 % bomuld eller blandede materialer med mindst 50 % bomuld

Tilslutning
Bagpå USB 2.0, 100-BaseTX

Forside USB-hukommelsesplads (USB 2.0)

Strømforsyning 100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz

Understøttede 
operativsystemer

Garment-plugin Windows® 7-64 bit, Windows® 10, Mac OS 10.6 eller nyere

Adobe®-plugin Plugin tilgængelig til Adobe Photoshop® og Illustrator®

Mål B x D x H Vægt 985 × 1.425 × 490 mm Ca. 82 kg

Plade Mellemstor plade 356 x 406 mm - standard

Garanti 1 års onsiteservice

UltraChrome DG-blæk - cyan (600 ml) C13T725200

UltraChrome DG-blæk - magenta (600 ml) C13T725300

UltraChrome DG-blæk - gul (600 ml) C13T725400

UltraChrome DG-blæk - sort (600 ml) C13T725100

UltraChrome DG-blæk - hvid (600 ml) C13T725A00

Beholder til spildblæk C13T724000

Enkeltpakke, rensepatron C13T736000

Forbehandlingsvæske C13T736100

Vedligeholdelsessæt C13T736200

Sæt til rengøring af printhoved C13S092001

Luftfilter C13S092021

Stor gribeplade til stofvalse C13S210075

Medium gribeplade til stofvalse C13S210076

Lille gribeplade til stofvalse C13S210077

Stor plade 406 x 508 mm C12C933921

Mellemstor plade 356 x 406 mm C12C933931

Lille plade 254 x 305 mm C12C933941

Ekstra lille plade 178 x 203 mm C12C933951

Mellemstor plade med rille (Polo) 
356 x 406 mm

C12C933961 

Ærmeplade 102 x 102 mm C12C933971 

Forbehandlingsrullesæt C12C891201

Udskiftningsruller til 
forbehandling (3 styk)

C12C891211

Hård rulle C12C891221

Produktspecifikationer

Blæk og forbrugsmaterialer Ekstraudstyr

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1 ECO PASSPORT fra OEKO-TEX® er et system, som leverandører af kemikalier til tekstilbranchen bruger til at vise, at deres produkter kan anvendes i en 
bæredygtig tekstilproduktion. Epson UltraChrome DG-blæk og forbehandling er certificeret af Eco Passport. Dette er en international sikkerhedsstandard 
i tekstilbranchen. Det er certificeret til at være sikkert for voksne og børn, herunder spædbørn. 
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Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark


