
SureColor SC-S80600L
DATASHEET / BROCHURE

Designet til kreativitet og byder på imponerende udskrivningskvalitet 
med et 10-farve blæksæt, der anvender økonomiske blækposer på 1,5 
liter1.

Fremstil alt lige fra enkle skilte til avancerede displays samt indretningsmaterialer på en 
række medier. SC-S80600L giver brugeren forbedret pålidelighed, produktivitet og 
mediefleksibilitet. Epsons bulkblækløsning med 1,5-liters blækposer sørger for reduceret 
nedetid, øget bekvemmelighed og lavere blækomkostninger. Som alle skilteprintere i 
sortimentet kræver de minimalt vedligehold og er yderst pålidelige og brugervenlige.

Fleksibilitet
Udskriv på en bred vifte af materialer og overflader, herunder: klar film, vinyl, lærred, tapet 
og fotopapir. Opnå iøjnefaldende udskrivningskvalitet takket være Epsons Precision Dot 
Mode og udvidede farveskala, der bruger 10 farver, herunder hvid og metallic.

Lave samlede ejeromkostninger
Reducer printomkostninger med Epsons bulkblækløsning (1,5-liters blækposer med stor 
kapacitet) og nedbring brugerinterventioner med automatiseret rensning af printhoveder 
med henblik på længere, uafbrudte udskrivningsopgaver. Oprethold nøjagtige 
printomkostninger med vores LFP Accounting Tool.

Produktivitet
Drag fordel af brugervenlighed, minimalt behov for vedligeholdelse og høje 
udskrivningshastigheder uden at gå på kompromis med kvaliteten. Forøg desuden 
produktiviteten ved at benytte dig af Epson Edge Print-software, Epson Edge Control 
Dashboard og adgang til over 250 ICC-profiler.

Pålidelighed
Alle komponenter er fremstillet af Epson med henblik på holdbarhed og konstruktion af 
gennemgående høj kvalitet. SC-S80600L er desuden forsynet med automatiseret 
vedligeholdelse af printhovedet samt et indsamlingssystem til farvestøvning, der er med til 
at reducere nedetiden yderligere. Alle printere leveres med to års standardgaranti med 
mulighed for tilkøb af udvidede garantier. 

NØGLEFUNKTIONER

Epsons bulkblækløsning
Reducer nedetiden og sænk 
blækomkostningerne med de praktiske 1,5-
liters blækposer
Resultater i overlegen kvalitet
PrecisionCore TFP-printhoveder og 
UltraChrome GS3-blæk
Mange kreative anvendelser
Udskriv på medier som klar film, vinyl, lærred 
og fotopapir
Maksimer produktiviteten
Automatisk vedligeholdelse af printhoved 
samt beskyttelsesplade
Fantastisk kundeservice og support
To års garanti som standard med mulighed 
for forlængelse



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CH24301A0

Stregkode 8715946676326

Oprindelsesland Kina

SureColor SC-S80600L

MEDFØLGER VED KØB

Driver og hjælpeprogrammer (CD)
Installations- / sikkerhedsmanual
Hovedapparat
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Betjeningsvejledning
Garantidokumenter
Ink set
Masseblækløsning

FORBRUGSMATERIALE

UltraChrome GS3 Light Black T45L700 (1.5L) (C13T45L700)

UltraChrome GS3 Light Magenta T45L600 (1.5L) 
(C13T45L600)

UltraChrome GS3 Light Cyan T45L500 (1.5L) (C13T45L500)

UltraChrome GS3 Yellow T45L400 (1.5L) (C13T45L400)

UltraChrome GS3 Magenta T45L300 (1.5L) (C13T45L300)

UltraChrome GS3 Cyan T45L200 (1.5L) (C13T45L200)

UltraChrome GS3 Black T45L100 (1.5L) (C13T45L100)

Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)

Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)

Blækrengøringsmiddel (250 ml) T699300 (C13T699300)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

UltraChrome GS3 Orange T45L800 (1.5L) (C13T45L800)

UltraChrome GS3 Metallic Silver T45LB00 (500ml) 
(C13T45LB00)

Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

UltraChrome GS3 Red T45L900 (1.5L) (C13T45L900)

UltraChrome GS3 White T45LA00 (1.5L) (C13T45LA00)

UltraChrome GS3 White ink, pack of 2 cartridges T45LA00 
(2x1.5L) (7112404)

OPTIONAL ACCESSORIES

Advanced Additional Print Drying System

C12C932381

1.  Alle 1,5-liters poser (Epsons bulkblækløsning), undtagen
sølvblæk (500 ml).
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