
Overlegen ydeevne, 
enestående kvalitet

SureColor SC-F-serien - farvesublimeringsprintere



Din støtte hele vejen

Tryghed 

Vi er stolte af at udvikle Epson produkter, der arbejder harmonisk sammen,  
så du altid opnår fremragende resultater. 

Brugervenlighed 

Vores innovative teknologier, f.eks. automatisk vedligeholdelse af printhoved 
og avanceret opspændingskontrol, giver dig mulighed for at udvide 
produktionskapaciteten og undgå dyr nedetid. 

Service og support 

Vi tilbyder en standardgaranti på et år og et udvalg af udvidede 
servicemuligheder, der passer til dine behov. 

Fremtidssikret 

SureColor SC-F-farvesublimeringsserien understøttes af Epsons fællesskab 
af uafhængige softwareleverandører. Det betyder, at der hele tiden udvikles 
nye applikationer, som altid er tilgængelige.

Giv din virksomhed et boost 
med fleksibel udskrivning 
i høj kvalitet
SureColor SC-F-farvesublimeringsserien leverer hastighed, 
styrke og produktivitet. Serien tilbyder en komplet 
forretningsløsning ved at kombinere hardware, blæk, 
medier og software.

Serien er udviklet internt fra A til Z af Epson for at levere innovation på alle 
niveauer - til uovertruffen udskrivning af tekstiler, bannere, indretning 
og markedsføringsmateriale, uanset om det drejer sig om sport, mode, 
boligindretning eller kampagner.

Få opfyldt kravene i din virksomhed med et udvalg af modeller i formater 
op til 64 tommer (1.625 mm), udskrivning af op til 108,6 m2 i timen og 
yderligere mulighed for sort HDK-blæk med høj tæthed til specielle mode- og 
beklædningstryk. Serien er designet til at undgå støv, så du slipper for fejludskrifter, 
og du behøver ikke engang at stoppe udskrivningen, når du fylder nyt blæk på.

Med Epsons omfattende service og support har du en komplet udskrivningsløsning 
med den kvalitet og fleksibilitet, der kan opfylde alle dine forretningsbehov.





Sportsbeklædning i livlige farver

Fremstil store mængder af fodboldtrøjer, cykeltøj, badetøj og meget 
mere med SureColor SC-F-farvesublimeringsserien. Vælg blandt 
standarddesigns, du kan stole på, og udnyt stordriftsfordelene til 
at reducere dine samlede ejeromkostninger for printeren. Sæt liv 
i dine designs med livagtigt fluorescerende blæk, der fås til model 
SC-F9400H.

Realiser nyt forretningspotentiale

SureColor SC-F-farvesublimeringsserien hjælper dig 
med at opnå de bedste resultater for din virksomhed. 
Hvad enten du er på udkig efter pålidelig produktivitet til 
beklædningstryk i store mængder eller efter uovertruffen 
detaljekvalitet inden for mode og boligindretning, lever 
serien op til dine krav.



Farverigt modedesign

Slip din kreativitet løs ved at bruge vores store farveudvalg 
til at fremstille resultater i høj kvalitet. Til modedesignere og 
iværksættere giver SureColor SC-F-farvesublimeringsserien 
farvestabilitet og sorte nuancer i høj opløsning. Det er hurtigt 
og nemt at vedligeholde vores printere. Uanset om du 
udskriver et enkelt stykke tøj eller en større produktion, 
er serien ideel til dynamiske og krævende behov på en lang 
række tekstiler.

Ønskværdig indretning

Indretningsarkitekter og varemærkeejere får tilgodeset 
deres krav til høj kvalitet og skarpe, fotorealistiske detaljer, 
der egner sig til dekoration af både offentlige pladser og 
hjemmet. SureColor SC-F-farvesublimeringsserien opfylder 
alle udskrivningskrav ved fremstilling af gardiner, markiser, 
betræk, puder, kakler samt andre hårde materialer med 
polyesterbelægning.

Enestående bannere

Sørg for, at dit budskab går klart igennem, med 
skiltning i stort format, som virkelig skiller sig ud. 
SureColor SC-F-farvesublimeringsserien giver 
udskriftsleverandører, kopieringsbutikker og 
reklamebureauer mulighed for at skabe bannere 
ved hjælp af polyesterstoffer.

Attraktive reklameartikler

Tilføj et personligt touch i høj kvalitet, når du udskriver 
alle typer af reklameartikler, fra mobilcovers og tasker til 
krus. Med SureColor SC-F-farvesublimeringsserien vil 
fotolaboratorier, onlinebutikker og producenter være stolte 
af deres produkter i høj kvalitet, samtidig med at deres 
virksomhed nyder godt af lave samlede ejeromkostninger. 



Giv kreativiteten nye dimensioner med vores SureColor  
SC-F-farvesublimeringsserie. Vælg den bedste model, 
der passer til dine mængde-, størrelses- og formatbehov. 
Oplev problemfri ydeevne og komplet pålidelighed.

Fluorescerende blæk 

To nye fluorescerende farver giver mange flere 
farvekombinationer - ideelt til virksomheder, der ønsker 
at udvide deres tilbud til iøjnefaldende sportstøj.

Den samlede pakke 

Epson tilbyder den komplette løsning - printer, blæk, 
materialer, software og support. Epson Edge  
Print-software er inkluderet som standard, og denne 
brugervenlige, funktionsrige software hjælper med 
at øge udskrivningshastigheden og outputtet.

Meget effektiv 

SC-F9400 og SC-F9400H har en maksimal hastighed 
på 108,6 m2/t. og leveres med en eftervarmeplade 
for at forbedre tørringskapaciteten. Et forbedret 
opsamlingssystem med meget nøjagtig registrering 
hjælper også til at øge produktiviteten.

Større blækpakker 

Kapaciteten af CMYK-blækposerne er øget fra 1 liter til 
1,1 liter1, hvilket sikrer effektivitet i produktionen og udskrifter 
i højeste kvalitet. 

SureColor SC-F9400 og SC-F9400H

Epsons SC-F9400 og SC-F9400H 64"-farvesublimeringsprintere tilbyder en bredere 
farveskala takket være ekstra fluorescerende gult og pink blæk, så du kan give dine 
designs nye dimensioner og indtage nye markeder som f.eks. sportstøj og bannere.

Med en række forskellige produktivitetsfremmende funktioner, blandt andet 
forøget blækmængde og Epson Edge Print-software, sikrer disse printere 
stort output i høj kvalitet.

Innovation med SureColor  
SC-F-farvesublimeringsserien 



SureColor SC-F7200

Den komplette løsning til tryk af tekstiler 
og bannere i uovertruffen kvalitet.

Nøglefunktioner:

Udskriver op til 64" (1.625 mm) i bredden 
og op til 58,9 m2 i timen

Meget pålidelig, automatisk opsamlingsspole 
og nøjagtig oprulning

Hurtig tørring, der understøttes af 
eftervarmeplade

Isætning af medie af en enkelt person med 
automatisk medieopspænding

Robust papirrulleholder, som forhindrer, at papiret 
bevæger sig under udskrivning

Tilføj sort HDK-blæk for at udskrive med 
forbedret sort tæthed på specielle stoffer

SureColor SC-F6300

Perfekt til udskrivning af små til mellemstore 
mængder på tekstiler og stive materialer.

Nøglefunktioner:

Udskriver op til 44 tommer (1.117 mm) i bredden 
og op til 63,4 m2 i timen

Nemt genopfyldeligt, integreret blæksystem 
på 1,5 liter

Udskrivning i fotokvalitet på stive materialer 
med HQ-tilstand inkluderet som standard

Automatisk opsamlingsspole som ekstraudstyr

Nem adgang sikrer hurtigere vedligeholdelse



SureColor SC-F500

Den kompakte SC-F500 går hverken på kompromis med kvalitet eller ydeevne. 
Dine udskrifter er mere livagtige, og dine designs tørrer hurtigere.

Printeren er perfekt til fremstilling af små reklameartikler, tekstiler og beklædning, bannere, 
indretning og markedsføringsmateriale og udskrivning på hårde materialer som bestrøget 
træ og plastic. 

Tidsbesparende teknologi

SC-F500 er pakket med vores seneste 
billedbehandlingsteknologi, hvilket sparer dig tid og øger 
produktiviteten. Dens 4,3" touchskærm gør det nemt at 
få adgang til oplysninger og betjening - selv når du bærer 
handsker.

Kompakt design

Med en bredde på blot 24" kan SC-F500 nemt få plads på 
de fleste arbejdspladser for at levere resultater i høj kvalitet.

Nem genopfyldning af blæk

Du behøver ikke engang at stoppe udskrivningen, når du 
har brug for at fylde nyt blæk på. Spar tid, øg produktiviteten 
og reducer dine samlede ejeromkostninger ved at bruge 
140 ml flasker til genopfyldning af blækbeholderne, samtidig 
med at du fortsætter med at udskrive.

Udskrivning med tryghed

Anti-støvdesignet reducerer fejludskrifter og nedetid 
til rengøring ved at forhindre, at støv kommer ind i printeren 
og tilstopper dysen.

For at give dig ro i sindet omfatter hver Epson printerpakke 
hardware, software, medier og et års garanti. Vores blæk 
overholder gældende sikkerheds- og miljølovgivning.

Udvid din virksomheds serviceudbud





Avancerede teknologier, der er udviklet 
eksklusivt til Epson, er hjertet i vores SureColor  
SC-F-farvesublimeringsserie. Virksomheder vælger 
Epson produkter for at optimere deres produktivitet, 
opnå overlegne resultater og reducere de samlede 
ejeromkostninger for deres printer.

Intelligent blæk

Epson UltraChrome DS-blæk fremstiller 
levende farver, skarpe konturer og jævne 
farveovergange. Lys-/vaskægtheden 
er fremragende, og vores blæk er 
modstandsdygtigt over for slid og transpiration. 
Vores PrecisionDot-billedbehandlingsteknologi 
er en højkvalitetstilstand, der kombinerer tre 
teknologier, som forbedrer udskrivningskvaliteten: 
Half Tone Module, LUT og Micro Weave.

Kvalitet du kan stole på

Hver printer er et eksempel på Epsons 
fokus på kvalitet: De er fremstillet med 
lasersvejsede rammer2 og har en præcis 
billedbehandlingsteknologi og forbedringer 
fra Epsons egne robotteknologiløsninger.

Førsteklasses billedkvalitet

Epson PrecisionCore TFP-printhovedet 
fremstiller enestående billedkvalitet takket være 
360 dpi-dysekonfigurationen. Dette giver en 
maksimal opløsning på op til 720 x 1440 dpi. 

Omfattende service og support

Printerne i SureColor SC-F-serien leveres med 
en standardgaranti på et år med mulighed for 
udvidet dækning. 

Opnå resultater 
i høj kvalitet fra 
præcisionshardware



Teknologi, der maksimerer 
dit output

Opnå kontrol over dine udskrifter 
med Epson Edge Print-software. 
Du skal blot installere hardwaren 
og RIP-softwaren for at få adgang 
til en lang række nyttige funktioner, 
herunder eksempelvisning, hot holder, 
kopiering, beskæring, kapsling, 
stabling, trin og gentag.

Softwareopdateringer klar til dig

Vores fællesskab af uafhængige 
softwareleverandører understøtter 
SureColor SC-F-farvesublimeringsserien, 
så nye applikationer altid er tilgængelige. 

Fremragende resultater med 
Epson værktøjer

Epson Edge Print-software 
fungerer intuitivt med andre Epson 
værktøjer. Konfigurer tilpassede 
udskriftsindstillinger hurtigt og 
nemt med det browserbaserede 
Epson Edge Dashboard. Beregn 
værdien af hver enkelt udskrift 
baseret på blæk- og papirforbrug 
ved brug af regnskabsværktøjet til 
storformatprintere. 

Vores software hjælper dig med 
at se og planlægge dine udskriftsjob 
hurtigt og præcist.



Epson Edge 
Dashboard

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

Printhoved-
konfiguration

PrecisionCore  
TFP-printhoved
800 dyser x  
4 kanaler x 1 hoved

PrecisionCore 
TFP-printhoved
360 dyser x  
4 kanaler x 1 hoved

PrecisionCore 
TFP-printhoved
360 dyser x  
4 kanaler x 1 hoved

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

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

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

Udskrivningshastighed 
ved 2. gennemkørsel - 30,4 m2/t. 30,3 m2/t. 60,1 m²/t. (4-farve) 62 m²/t. (6-farve)

Udskrivningshastighed 
ved 4. gennemkørsel - 15,8 m2/t. 16,2 m2/t. 29,9 m²/t. (4-farve) 32,1 m²/t. (6-farve)

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

Maks. mediebredde 610 mm (24 tommer) 1.118 mm (44 tommer) 1.626 mm (64 tommer) 1.626 mm (64 tommer) 1.626 mm (64 tommer)

Valsens udvendige 
diameter 119 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Maks. valsevægt 4,2 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

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

Blækkapacitet 140 ml 1,1 l 1 l 1,1 l 1,1 l, 1 l fluorescerende

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

1.608 x 1.128 x 
917 mm (bredde x 
dybde x højde)

2.620 x 1.013 x 
1.311 mm (bredde x 
dybde x højde)

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

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

Vægt 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Spænding Vekselstrøm 100 til 
240 V, 50-60 Hz

Vekselstrøm 100 til 
240 V, 50-60 Hz

Vekselstrøm  
110-220 V, 50-60 Hz

Vekselstrøm  
110-220 V, 50-60 Hz

Vekselstrøm  
110-220 V, 50-60 Hz

Opsamling - Ekstraudstyr +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garanti 1 år on-site 1 år on-site 1 år on-site 1 år on-site 1 år on-site

1 Vores blæk overholder sikkerheds- og miljølovgivningen, herunder Oeko-tex-certificering og REACH. 

2 Lasersvejsning er kun tilgængelig med SureColor SC-F7200 og SC-F9300.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
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Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

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

@EpsonDenmark

epson-denmark

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

