
SureColor SC-F500
FIŞĂ TEHNICĂ

SureColor SC-F500 este concepută pentru a ajuta companiile să își 
extindă oferta de produse și este prima imprimantă cu sublimare Epson 
de 24 inci

Indiferent dacă produceți huse de telefon, căni, suporturi pentru mouse, tricouri sau 
perne imprimate, SC-F500 asigură timpi reduși de producție, fiabilitate și un cost total 
de exploatare (TCO) redus pentru firmele mici și nu necesită cunoștințe specializate 
pentru configurare, operare sau întreținere. Pentru ca firmele să fie agile și receptive la 
nevoile clienților, această imprimantă cu sublimare a fost construită punând accentul pe 
ușurința de utilizare, productivitate și eficiență.

Flexibilitate a aplicațiilor
SC-F500 a fost concepută pentru a extinde oportunitățile de afaceri prin intermediul 
imprimării de calitate superioară pe o gamă largă de cadouri și articole promoționale.

Productivitate sporită
Soluția pentru cerneală reîncărcabilă de la Epson (recipiente de cerneală de 140 ml) 
fac din realimentare o operație ușoară, care nu necesită un specialist; puteți chiar să 
realimentați în timpul imprimării. Acest lucru permite companiilor să producă continuu 
mai mult timp, reducând, astfel, perioadele de inactivitate.

Ușor de utilizat
Tehnologiile Epson sunt ușor de utilizat și foarte intuitive. Imprimanta este echipată cu 
un ecran tactil de 4,3 inci, conectivitate Wi-Fi și funcționalitate de comutare automată a 
mediilor de tipărire, ceea ce face ca utilizarea și întreținerea imprimantei să fie o 
activitate care nu necesită specialiști.

Soluția completă de imprimare Epson
Produsele Epson pentru imprimante sunt concepute pentru a funcționa în armonie 
perfectă. Oferim o soluție completă care include: Cerneluri, hârtie, software Epson... și, 
desigur, imprimanta SC-F500.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Soluție pentru cerneală reîncărcabilă
Pot fi utilizate recipiente de cerneală de 140 
ml, chiar și în timpul imprimării
Design antipraf
Previne imprimările eronate cauzate de 
înfundarea duzelor sau ciclurile de curățare 
care consumă timp
Comutare automată a mediilor de tipărire
Comutare ușoară între coli tăiate și medii de 
tipărire tip rolă
Conectivitate Wi-Fi
Pentru ușurință de utilizare; aceasta este o 
premieră pentru gama Epson de imprimante 
cu sublimare
Instrument de contabilitate
Software ușor de utilizat pentru a calcula cu 
acuratețe costurile de imprimare



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare PrecisionCore™ TFP)
Tehnologie cerneală Sublimare

PRESIUNE
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Mărime minimă a picăturilor 4,4 pl
Capacitate rezervor cerneală 110 ml
Configuraţie duze 800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Rezoluţie imprimare 2.400 x 1.200 DPI

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Formate hârtie 24 " (61,0 cm)
Margini de imprimare pe role Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 3 mm (jos), 3 mm (stânga)
Grosime a hârtiei adecvată 0,05 mm - 0,21 mm
Alimentare automată cu 
documente

Da

GENERAL
Consum de energie 22 Waţi, 0,2 Waţi (opriţi)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 970 x 811 x 245 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 29 kg
Nivel de zgomot Funcţionare: 50 dB (A)

ALTE FUNCŢII
Caracteristici Ecran tactil

ALTELE
Sisteme operative compatibile Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Conexiuni USB 3.0, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD ŞI CARTELE DE MEMORIE
Display LCD Tip: Color, Ecran senzitiv

ALTELE
Garanţie 12 Luni Service în locaţie

SureColor SC-F500

VOLUM DE LIVRAT

Ink set
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Software (CD)
Maintenance box



CONSUMABILE

Auto Cutter Spare Blade LFP desktop C13S210055
Maintenance box :LFP desktop C13S210057
Coli A4 de hârtie multifuncțională de transfer DS C13S400078
Coli A3 de hârtie multifuncțională de transfer DS C13S400077
Hârtie multifuncțională de transfer DS 610 mm x 30,5 m C13S400080
Hârtie multifuncțională de transfer DS 432 mm x 30,5 m C13S400079
Hârtie multifuncțională de transfer DS 297 mm x 30,5 m C13S400081
Hârtie multifuncțională de transfer DS 210 mm x 30,5 m C13S400082
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

ACCESORII OPŢIONALE

Roll Feed Spindle 24" TX-CX
C12C935701
Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)
C12C933151

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CJ17301A0

Cod de bare 8715946676166

Ţară de origine Indonezia
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Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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