
Udvid mulighederne og 
opnå dine målsætninger

SureColor SC-F100, SC-F500 og SC-F501



Udvid din virksomheds serviceudbud

SureColor SC-F-seriens printere tilbyder alsidige 
produktionsmuligheder, så du kan levere et bredere 
udvalg af tjenester. Disse printere opfylder ikke blot 
erhvervslivets behov, de kan også skabe sjove, fleksible og 
rentable enkeltprodukter, f.eks. tilpassede penalhuse eller 
drikkeflasker. 

Når pladsen er trang, er den kompakte SC-F100 en pålidelig A4-farvesublimeringsprinter, 
der tilbyder lave samlede ejeromkostninger og hurtige ekspeditionstider. Til 
storformatfunktioner i et kompakt 24" design bør du vælge printeren SC-F500. 
Og dets søsterprodukt, SC-F501, understøtter fantastisk fluorescerende gul og 
fluorescerende pink blæk, så du kan tilbyde endnu flere valgmuligheder.

Disse printere tilbyder en komplet forretningsløsning, der udelukkende er udviklet 
internt af Epson for at levere innovation på alle niveauer. Ideel til kampagneanvendelser, 
overlegne tekstiler og blød skiltning til en lang række brancher.

Praktisk 

Kompakt 24" udskriftsbredde med rulle 
og arkføder, intelligent udskrivningslevering 
og stand, der kan tilvælges

Omkostningseffektiv

Det indbyggede regnskabsværktøj giver dig kontrol over 
dine omkostninger pr. design, så du kan maksimere din 
fortjeneste

Brugervenlighed 

Wi-Fi med 4,3" touchskærm og mulighed for 
understøttelse af Edge Print

SC-F500

SC-F501



Gør dine arbejdsgange 
enklere for større  
effektivitet
De kompakte printere hjælper dig med at få mest muligt 
ud af dit arbejdsområde, samtidig med at de forbedrer 
arbejdsgangene. Disse pladsbesparende printere 
er spækket med funktioner, der sparer dig tid, øger 
produktiviteten og gør processen nemmere. 

Hele udvalget
Blækforsyningsløsning

Reducer nedetiden betydeligt og minimer risikoen for fejl 
med brugervenlige, farvekodede 140 ml blækflasker. Og med 
både SC-F500 og SC-F501 kan du genopfylde blækket, 
mens du udskriver. 

SC-F100
Kompakt størrelse 

Hvis pladsen er begrænset, f.eks. på værkstedsskranker, 
er SC-F100's lille A4-størrelse det ideelle valg, især til 
nystartede og mindre virksomheder.

SC-F500 og SC-F501
Brugervenligt berøringspanel  

Få nem adgang til alle de driftsoplysninger, du har brug for, 
ved hjælp af den intuitive touchskærm, selv når du bærer 
handsker.

Designet til at undgå støv 

Antistøvdesignet forhindrer støv i at komme ind i printeren 
og forhindrer fejludskrifter fra dysetilstopning og reducerer 
tidskrævende rengøringscyklusser, selv i støvede miljøer.

Valg af stærke farver

Skab iøjnefaldende design, der skiller sig ud fra 
konkurrenternes. Med SC-F501 fås fluorescerende gult 
og fluorescerende pink blæk.

Hovedværn 

Den indbyggede hovedbeskyttelse forhindrer forsinkelser 
og omkostninger forårsaget af et medienedbrud med 
printhovedet.

Brugervenlighed 

Wi-Fi med 2,4" skærm, som er nem 
at se fra alle vinkler

Praktisk 

Papir fyldes forfra og kan rumme 
op til 150 ark

SC-F100



Anvendelse

Reklamegenstande og engangsgaver

Uanset om du udskriver krus, nøgleringe eller personlige fotogaver som 
f.eks. telefoncovers og penalhuse, hjælper SureColor SC-F-serien dig 
med at strømline produktionen og minimere spild.

Tekstiler og tøj

Ideel til produktion af små mængder af tilpassede produkter som f.eks. 
indkøbstasker, pudebetræk og tørklæder.

Epson Cloud-løsning PORT
Som alle Epsons modeller med højere produktion understøttes alle 
disse printere af Cloud Solution PORT. Cloud Solution PORT er et 
Cloudbaseret system, hvor du kan overvåge udstyr eller flere printere 
og administrere omkostninger og produktionsplanlægning.



SureColor SC-F500, SC-F501 og SC-F100 er ideelle til 
fremstilling af små reklamematerialer på hårde medier og 
tekstiler og er kompakte farvesublimeringsprintere, der ikke 
går på kompromis med kvalitet eller ydeevne.

Vores sortiment af innovative Epson produkter er designet med dig i tankerne. 
Gennem en løbende dialog med vores kunder forstår vi, hvad der er vigtigt for dig 
og sikrer, at udviklingen og fremstillingen af vores produkter opfylder dine behov.

Epsons kerneteknologier er designet til at fungere problemfrit sammen for at levere 
pålidelige resultater i høj kvalitet. For ekstra sikkerhed tilbyder vi også et års garanti.

Opfylder kravene 

For at give ro i sindet omfatter Epson pakken hardware, software, medier, garanti 
og blæk, der overholder sikkerheds- og miljølovgivningen, herunder OEKO-TEX-
certificeringen.

Skift til kompromisløs  
kvalitet
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Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Printhovedkonfiguration PrecisionCore TFP-printhoved PrecisionCore TFP-printhoved PrecisionCore MicroTFP-printhoved

Printhastighed A1 70 sekunder A1 70 sekunder A4 65 sekunder

Touchskærm 4,3 tommer 4,3 tommer 2,4 tommer (standardskærmbillede)

Maks. opløsning ved udskrivning 2400 x 1200 dpi 2400 x 1200 dpi 600 x 1200 dpi

Papirbredde 
Papirrulle: 210 mm - 610 mm 
Skæreblad: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Papirrulle: 210 mm - 610 mm 
Enkeltark: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Enkeltark: A4

Papirtykkelse
Papirrulle: 0,05 mm - 0,21 mm 
Enkeltark: 0,12 mm - 0,27 mm 
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Papirrulle: 0,05 mm - 0,21 mm 
Enkeltark: 0,12 mm - 0,27 mm
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Enkeltark: 0,12 mm

Maks. rulle 119 mm/4,2 kg 119 mm/4,2 kg I/T

Blæktype Farvesublimeringsblæk Farvesublimeringsblæk Farvesublimeringsblæk

Antal blækpatroner (140 ml) 4 farver (C,M,Y,K) 4 farver (C,FluorPink,FluorGul,K) 4 farver (C,M,Y,K)

Blækvarenr. Sort C13T49N100 Sort C13T49N100 Sort C13T49N100

Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Fluorescerende pink C13T49F800 Magenta C13T49N300

Gul C13T49N400 Fluorescerende gul C13T49F700 Gul C13T49N400

Vedligeholdelsesboks C13S210057 C13S210057 C13S210125

Mål 
(bredde x dybde x højde) 970 x 811 x 245 mm 970 x 811 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Vægt 30 kg 30 kg 4,6 kg

Stand C12C933151 (valgfrit) C12C933151 (valgfrit) I/T

Spænding 100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz

Garanti 1 år 1 år 1 år (6000 ark)

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/contactus

Epson Danmark

Vibeholms Allé 15

2605 Brøndby

@EpsonDenmark

epson-denmark

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

