
Gode ideer gengivet 
i klare farver

SureColor SC-F9400- og SC-F9400H-farvesublimeringsprintere



Fantastiske farver og 
enestående kvalitet

Introduktion af Epsons SureColor SC-F9400H og 
SC-F9400 64-tommer farvesublimeringsprintere. 
Printerne er udviklet primært til udskrivning af store 
mængder, til beklædning, tekstiler og blød skiltning 
samt andre trykte artikler. 

SC-F9400H giver også virksomheder mulighed for at udskrive med to ægte 
fluorescerende blækopløsninger (gul og pink), der giver klare, livagtige farver til 
produktion af sportstøj, arbejdstøj og modeprodukter. SC-F9400-serien er en 
videreudvikling af den gennemprøvede Epson printteknologi og giver forbedret 
kvalitet med bæredygtig produktivitet og pålidelighed.

Utallige dynamiske farver

Epson Edge Print har en funktion til "udskrivning af farvebibliotek" indbygget, 
der nemt kan installeres i Adobes Creative Suite-applikationer, så du kan udnytte 
din kreativitet ved brug af den bredeste farveskala. Der er tilføjet fluorescerende 
gul og pink blæk sammen med CMYK-serien, som giver mulighed for 
uigennemsigtighed og ekstra livagtige og lysstærke udskrifter, som kan hjælpe 
dig med at skille dig ud fra mængden. Og vores enestående fluorescerende 
blæk gør vores printere ideelle til virksomheder, der ønsker at udvide deres tilbud 
til flere markeder og fremstille livagtigt, iøjnefaldende sportstøj, en bredere vifte 
af modebeklædning eller engagerende blød skiltning.





Høj hastighed 
Meget effektiv

Med højt output, selv ved udskrivning af intense farver, 
giver de nye printere dig større effektivitet og flere 
forretningsmuligheder. 

Fluorescerende farver i en fart 

Epson SureColor SC-F9400- og SC-F9400H-printere har en maksimal hastighed 
på 108,6 m2/t. De leveres også med en eftervarmer, der gør tørring hurtigere, 
så der ikke er problemer med hurtig ekspedition.

Med UltraChrome DS-blæk, der er specialdesignet af Epson til vores 
farvesublimeringsprintere, er de eneste begrænsninger din fantasi.

Forbedret opsamling

SC-F9400-og SC-F9400H's opdaterede indstillinger giver mindre spænding 
og præcis registrering, som forbedrer opsamlingen, opnår lave samlede 
ejeromkostninger (TCO) og reducerer omkostningerne betydeligt ved at bruge 
lavere papirvægt.



Nem vedligeholdelse. Lave samlede ejeromkostninger

Med Epsons printere går pålidelighed og tryghed hånd i hånd. Så mens 
de designs og produkter, du fremstiller, bliver endnu mere spændende, er det 
også forudsigeligt, at de kan leveres til en omkostningseffektiv pris. 

Vores printere, vores løsning

Når du køber en Epson printer, er det vigtigt at vide, at vi leverer ekspertise, som 
kan levere et færdigt resultat af høj kvalitet: printer, blæk, medier, Epson Edge 
Print-software og -support. Kombiner dette med nem opsætning og betjening 
og giv brugeren en problemfri oplevelse og tryghed. Det er den ideelle løsning 
til virksomheder, der ønsker at skifte til farvesublimering, eller dem, der ønsker 
at opdatere en tidligere model. 

Enkel servicering, bedre service

Med originalt Epson blæk og med Epsons service og support giver vores 1 års 
garanti og den udvidede garanti, der kan tilvælges, tryghed ved hver eneste 
produktionskørsel.

Instruktionsfilm via QR-kode

Det har aldrig været nemmere at udføre vedligeholdelse korrekt. Du kan 
se videoen med instruktioner til vedligeholdelse af printeren ved at bruge 
QR-koden, der er påsat maskinen. Det kan ikke være nemmere!



Epson Edge Print-software er alt, hvad du behøver for at 
tilbyde dine kunder et større serviceniveau, samtidig med 
at dit arbejde bliver nemmere, og du sparer værdifuld 
produktionstid. Skab nye muligheder for din virksomhed 
og tilbyd dine kunder større valgmuligheder.

Denne brugervenlige, avancerede software er som standard inkluderet 
med SC-F9400- og SC-F9400H-printere og hjælper med til at fremme 
forretningsmulighederne, sætte udskrivningshastigheden op og øge outputtet. 
Epsons tilslutningsmuligheder ender ikke her. De går fra dit studie til Clouden. 
Med Epson Edge Dashboard er der et større udvalg af EMX-filer, hvilket betyder, 
at der kan opnås adgang til yderligere profiler fra Clouden. Disse er nemme 
at downloade, så du kan opnå maksimal udskriftskvalitet.

Beregn værdien af hver udskrift 

Brug regnskabsværktøjet til storformatprintere til nemt at beregne 
omkostningerne ved hver udskrift på basis af blæk- og papirforbrug.  
Dette giver dig bedre indsigt i hvert enkelt job. 

Giv dine design liv 

Opnå glidende overgange, ensartet farveafstemning og udskrifter med 
minimal kornethed. 

Gør produktionen enklere 

Konfigurer hurtigt en til ti printere og kom i gang med at udskrive,  
så snart Epson Print Edge-softwaren er installeret. 

Opnå ensartede udskrifter i høj kvalitet 

Få mest muligt ud af dine Epson printeres brede farveskala. Sammen 
med medieprofiler får du fantastiske resultater hver gang. 

Den totale løsning





Model SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Printhovedkonfiguration PrecisionCore TFP-printhoved 
360 dyser x 4 kanaler x 2 hoveder

PrecisionCore TFP-printhoved
360 dyser x 5 kanaler x 2 hoveder

Maksimal udskrivningshastighed 108,6 m²/t.

Udskrivningshastighed ved 2. 
gennemkørsel

60,1 m²/t. (4-farve) 62 m²/t. (6-farve)

Udskrivningshastighed ved 4. 
gennemkørsel

29,9 m²/t. (4-farve) 32,1 m²/t. (6-farve)

Maks. udskrivningsopløsning 720 x 1440 dpi

Maks. mediebredde 1.626 mm (64")

Udvendig rullediameter 250 mm

Udvendig spolediameter 250 mm

Maks. valsevægt 45 kg

Antal blækpatroner 2 x 4 farver (C,M,Y,K) 2 x 4 farver (C,M,Y,K) + FY, FP

Blækkapacitet 1,1 l. 1,1 l., 1 l. fluorescerende

Mål 2.620 x 934 x 1.332 mm (bredde x dybde x højde)

Vægt 290 kg

Spænding Vekselstrøm 110-220 V, 50-60 Hz

Opsamling (over 61 g/m2) +/- 2,5 mm

Garanti 1 år on-site

Software Epson Edge Print

Forpligtet over for Corporate og Social Responsibility
Epson er forpligtet til at udvikle miljøvenlige produkter, hvilket betyder, at bæredygtighed 
overvejes hele vejen fra koncept til fuldførelse. Vi hjælper kunderne med at genkende 
de miljømæssige gevinster, der opnås ved hjælp af teknologi, uanset om der er tale om 
at omdefinere produktion ved hjælp af innovativ robotteknik, spare energi med vores 
teknologi til kontorudskrivning eller revolutionere tekstiludskrivning med digitale løsninger.

Vi har forpligtet os til at overholde alle FNs 17 mål om bæredygtig udvikling og over for 
målene om cirkulær økonomi. Vi tilbyder bæredygtige innovationer, da vi erkender, at de 
valg, vi træffer som organisationer, enkeltpersoner eller et samfund, er afgørende for vores 
fælles succes.

Indholdet af denne udgivelse er ikke godkendt af FN og afspejler ikke FN's, deres embedsmænds eller 
medlemslandes synspunkter - www.un.org/sustainabledevelopment
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Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

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

@EpsonEurope

epson-denmark

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-denmark/



