Epson SureColor SC-S30610

KARTA PRODUKTU

Zakłady sitodrukarskie i drukarnie komercyjne, twórcy
oznakowania, firmy zajmujące się cyfrowym kopiowaniem
oraz laboratoria fotograficzne mogą poszerzyć zakres
oferowanych usług dzięki drukarce wielkoformatowej
Epson SureColor SC-S30610.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Zaprojektowana aby uzyskać niskie koszty eksploatacji drukarka SC-S30610
może drukować wszystko, począwszy od plakatów, znaków, bannerów,
podświetlanych paneli i materiałów POS, po folie do oklejania pojazdów,
dekoracje wnętrz i elementy wystaw. Użytkownicy mogą niezawodnie i tanio
drukować na winylu, płótnie i folii przeźroczystej, papierze fotograficznym oraz na
wielu różnych popularnych podłożach stosowanych przy produkcji bannerów o
maksymalnej szerokości 64 cali (162,6 cm).
Dzięki podnośnikowi umieszczonemu z tyłu ładowanie nowej rolki jest
zadaniem tylko dla jednej osoby, a naprężenie nośników może być z łatwością
nadzorowane z przodu i z tyłu drukarki, skracając czas potrzebny na ustawienie
urządzenia i maksymalizując wydajność.
Zadania wysokonakładowe są wykonywane z łatwością dzięki technologii marki
Epson, która zapewnia wydajność, niezawodność i ergonomiczne drukowanie.
Drukarka SC-S30610 może drukować z szybkością od 7,3 m2/godzinę do
29,4 m2/godzinę (w zależności od trybu).
Nowy atrament UltraChrome GS2 dla drukarki SC-S30610 bazuje na zaletach
atramentu UltraChrome GS (wykorzystywanego w drukarce Epson Stylus
Pro GS6000) i wykorzystuje nową formułę żółtego barwnika. Atrament UltraChrome
GS2 jest bezzapachowy, nie zawiera niklu i nie wymaga żadnego specjalnego
systemu wentylacji, co umożliwia stosowanie drukarki SC-S30610 w biurze.
Energooszczędna drukarka SC-S30610 posiada certyfikat ENERGY STAR, dzięki
czemu pozwala oszczędzać pieniądze i ma mniejszy wpływ na środowisko.

•D
 ruk na wielu różnych powlekanych
i niepowlekanych nośnikach do 64 cali
(162,6 cm) szerokości
• Nośnik w rolce ładowany przez jedną
osobę przy pomocy łatwego w obsłudze
systemu podnośnika
• Łatwy dostęp do nośnika od przodu i od
tyłu w celu kontroli naprężenia
• Prędkość do 29,4 m2/godzinę
(tryb roboczy; 10 m2/godzinę w trybie
produkcyjnym; 7,3 m2/na godzinę
w trybie wysokiej jakości, wszystko
na winylu)
• Nowa, sprawdzona głowica Epson
Thin Film Piezo zapewnia dokładne
formowanie kropli i długi okres
użytkowania
• Ulepszony tusz nie wymaga wentylacji
i nadaje się do użytku w biurze

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Technologia druku
Głowica drukująca

Zaawansowana głowica drukująca TFP Micro Piezo

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU
Rozdzielczość maksymalna

1440 × 1440 dpi

SYSTEM ATRAMENTU
Technologia atramentów
Kolor
Wkład atramentowy

Epson UltraChrome GS2
CMYK
700 ml

PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA

720 × 720 2 przejścia 29,4 m2/godzinę
720 × 720 4 przejścia 15,0 m2/godzinę
720 × 1440 6 przejść 10,1 m2/godzinę
720 × 1440 8 przejść 7,3 m2/godzinę

OBSŁUGA PAPIERU
Wymiar nośników na rolce
Maksymalna powierzchnia druku
Margines drukowania

Średnica: 250 mm, Szerokość: 300–1 625,6 mm (64 cale)
1 615,6 mm
5 mm z każdej strony/10 mm z każdej strony (używając płyty trzymającej papier)

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz LCD

ŁĄCZNOŚĆ
Połączenie przewodowe

Hi‑Speed USB, 100BASE‑TX/1000BASE‑T

PAMIĘĆ

Główna: 512 MB; sieć: 128 MB

WYMIARY
Wymiary (szer. × dł. × wys.)

2 620 × 963 × 1 311 (rolka podajnika złożona)
2 620 × 1 259 × 1 311 (rolka podajnika otwarta i uniesiony podnośnik)

OPROGRAMOWANIE

Sterownik komunikacyjny, przewodnik online, LFP Remote Panel 2, Epson NetConfig

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Napięcie

Prąd zmienny, 100–240 V, 50/60 Hz

OPCJE
Dodatkowy system suszenia
wydruków
System obsługi ciężkich rolek
z nośnikiem
Butelka na zużyty atrament
Zestaw konserwacyjny
Środek do usuwania tuszu
GWARANCJA

C12C890751
C12C890761
C13T724000
C13T724100
C13T699300

Standardowo 1 rok gwarancji na miejscu

SC-S30600_ds_1PL_02/12

OPAKOWANIE
Kod SKU

C11CB78401A0

KOD KRESKOWY

8715946519609

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02‑690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Epson SureColor SC-S30610

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl
LFP@epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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•

 rukarka
D
System obsługi materiałów
Wkłady atramentowe
Przewód zasilający
Instrukcje obsługi
Oprogramowanie

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW
ATRAMENTOWYCH
WKŁADY ATRAMENTOWE 700 ml
C13T688100
Czarny 
C13T688200
Cyjan 
C13T688300
Magenta 
C13T688400
Żółty 
Wkład czyszczący 
C13T699000

•
•
•
•

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH
WYNIKÓW NALEŻY ZAWSZE
STOSOWAĆ ORYGINALNE
ATRAMENTY FIRMY EPSON

