
Gør din portefølje afvekslende

Udnyt potentialet ved udskrivning med resinblæk 

Epsons resinblæk har en avanceret blækkemi. Den 
vandbaserede resinblæk er miljøvenlig og lugtfri og 
kan bruges på bestrøgne og ubestrøgne medier. Dens 
hurtigtørrende egenskaber giver mulighed for øjeblikkelig 
laminering og har en høj ridsemodstand. Introduktionen af 
resinblæk forbedrer ydeevnen af både normale og eksklusive 
udskrivningsskilteanvendelser og giver en overlegen 
udskrivningskvalitet. 

Takket være Epsons UltraChrome RS-blæk 
tilbyder SC-R5000-seriens printere bred 
medieunderstøttelse, hvilket gør dem til 
det ideelle valg til skilte- og professionelle 
grafikprintere, designbureauer samt tapet-, 
lærreds- og fotoproduktionsanlæg. Den lugtfri, 
vandbaserede blæk betyder, at tryksager kan 
bruges i følsomme miljøer som skoler, hospitaler 
og hoteller samt udendørs, hvor ekstrem 
holdbarhed er påkrævet.

Resin

Vandbaseret væske 
(vand, fugtemiddel og 
fugtighedsbevarende 
middel)

Pigment
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1. Med gældende dækning og servicepakke. 

Epson Control 
Dashboard 

Model SureColor SC-R5000 SureColor SC-R5000L

VARENUMMER C11CH28301A0/C11CH28301B0 C11CH29301A0/C11CH29301B0

Printhovedkonfiguration PrecisionCore MicroTFP-printhoved
9.600 dyser

PrecisionCore MicroTFP-printhoved
9.600 dyser

Minimumsantal blækdråber 4,9 pl 4,9 pl

Maksimal udskriftsopløsning 1.200 x 2.400 dpi
Med 600 x 600 dpi 8 Half Tone-lag

1.200 x 2.400 dpi
Med 600 x 600 dpi 8 Half Tone-lag

Mediebredde 300 til 1.626 mm (64 tommer) 300 til 1.626 mm (64 tommer)

Valsens udvendige diameter Op til 250 mm Op til 250 mm

Spolens udvendige diameter Op til 200 mm Op til 200 mm

Rullevægt Op til 45 kg Op til 45 kg

Antal blækpatroner 6 farver (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) 6 farver (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) x 2

LCD 4,3" farve TFT optisk touchpanel 4,3" farve TFT optisk touchpanel

Tilslutning USB: High-Speed USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

USB: High-Speed USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Mål 

B: 2.949 mm
H: 1.605 mm (dækplader lukkede) 
(maks. 1.774 mm ved betjening)
D: 1.045 mm

B: 2.949 mm
H: 1.605 mm (dækplader lukkede) 
(maks. 1.774 mm ved betjening)
D: 1.045 mm

Vægt Ca. 425 kg (med masseblækopløsning) Ca. 449 kg (med masseblækopløsning)

Spænding AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2 AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2

SC-R5000-blækpatroner VARENUMMER Kapacitet

Sort C13T48F100 1.500 ml

Cyan C13T48F200 1.500 ml

Magenta C13T48F300 1.500 ml

Gul C13T48F400 1.500 ml

Lys cyan C13T48F500 1.500 ml

Lys magenta C13T48F600 1.500 ml

Optimering C13T48F700 1.500 ml

Vedligeholdelsesvæske C13T48F800 1.500 ml

CoverPlus VARENUMMER

1 års Onsite-serviceaftale CP01OSWHCH28

1 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder CP01OSCRCH28

3 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder CP03OSCRCH28

5 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder CP05OSCRCH28

SC-R5000L-blækpatroner VARENUMMER Kapacitet

Sort C13T45U100 2 x 1.500 ml

Cyan C13T45U200 2 x 1.500 ml

Magenta C13T45U300 2 x 1.500 ml

Gul C13T45U400 2 x 1.500 ml

Lys cyan C13T45U500 2 x 1.500 ml

Lys magenta C13T45U600 2 x 1.500 ml

Optimering C13T45U700 2 x 1.500 ml

Vedligeholdelsesvæske C13T45U800 2 x 1.500 ml

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.

@EpsonEurope

epson-denmark



Præcisionsteknik
Enestående ydeevne

SureColor SC-R5000-serien



Skift til  
enestående ydeevne

SureColor SC-R5000-serien og SC-R5000L-serien er Epsons 
første storformatprintere med resinblæk, der giver ensartethed i 
farver, hurtig tørring og modstandsdygtighed over for ridser. Med 
udskrivning på en lang række medier, f.eks. vinyl, bannere, tekstil, 
lærred, tapet og film kombinerer de nøjagtighed, mediefleksibilitet 
og pålidelighed. 

Vælg mellem 1,5 liter eller 
2 x 1,5 liter blækposer for 
øget produktivitet

Hurtig tørring og høj 
modstandsdygtighed over 
for ridser 

6 farver plus Optimizer 

SC-R5000L

LED-lys oplyser 
udskriftsgangen

4,3" touchskærmpanel til 
intuitiv betjening

Printhoveder, der kan 
udskiftes af slutbrugeren¹



SC-R5000L

SC-R5000

Øg produktiviteten med nyttige funktioner 

Med SureColor SC-R5000(L) kan du udvide fra udskrivning af 
traditionelle skilteapplikationer til en bred portefølje af bannere, 
vægbeklædninger, vinyl, film og tekstiler. Den avancerede, 
automatiske spændingskontrol sikrer meget nøjagtig 
medieindføring, hvilket resulterer i enestående overgange. 
Denne ensartede gentagelsesnøjagtighed giver problemfrie 
resultater og sparer samtidig materialespild og installationstid. 
Printerens effektive tørrings- og hærdningsproces betyder, at 
brugerne straks kan laminere uden behov for luftarter. Dette 
muliggør levering samme dag og hurtigere ekspeditionstider.

Ultralydsdetektor

Maksimerer oppetiden, minimerer vedligeholdelsen 

Den innovative ultralydsdetektor reducerer risikoen for 
printhovedfejl, mens NVT (dysekontrolteknologi) automatisk 
kompenserer, hvis en dyse bliver blokeret. Printhoveder,  
der kan udskiftes af brugeren, fortsætter med at maksimere 
produktionstiden, da de nemt kan udskiftes - uden 
specialværktøjer - inden for 60 minutter. Desuden indeholder 
SC-R5000L-modellen en blækløsning, der understøttes af en 
”hot-swap”-funktion.

Brug innovativ teknologi til øget 
produktivitet

Opvarmer til antistøvdesign



Farvekonsistens Epson Cloud-løsning PORT

Opnå resultater i høj kvalitet hver gang 

Høj billedkvalitet opnås ved hjælp af tre Epson 
udskrivningsteknologier - Halftoning, fuldt optimeret  
LUT og Micro Weave - der reducerer kornethed og striber. 
Fuldt kontrolleret opvarmnings- og hærdningsteknologi 
kombineret med det langtidsholdbare PrecisionCore-
printhoved giver pålidelig farvekonsistens i hele 
udskrivningskørslens længde. Dette forhindrer behovet  
for genudskrivning på grund af forkert matchende farver.

Bevar kontrollen

Det er nemt at starte et udskrivningsjob og overvåge 
fremskridt takket være en brugervenlig 4,3" touchskærm. 
Skærmen giver intuitiv betjening og har en signallampe, der 
gør det nemt at kontrollere status. Production Monitor er en 
af de tjenester, der tilbydes på Cloud Solution PORT, som 
er et cloud-baseret system, der gør det muligt at overvåge 
udstyr på tværs af flere steder eller flere printere på ét sted 
for at hjælpe med at styre produktionen.


