
SureColor SC-F9400H
FIŞĂ TEHNICĂ

Epson lansează prima sa soluţie originală de printare pe articole textile 
cu cerneală fluorescentă şi tehnologie de sublimare (până la 64 de inci).

SC-F9400H oferă companiilor opţiunea de a printa folosind două cerneluri fluorescente 
originale (galben şi roz), care pot fi utilizate pentru a crea o gamă variată de culori 
luminoase şi vii pentru producerea echipamentelor sportive, uniformelor de lucru şi 
articolelor de modă. Seria SC-F9400 reflectă evoluţia tehnologiilor de printare Epson, 
de încredere, oferind calitate îmbunătăţită şi susţinând productivitatea şi fiabilitatea.

Fiţi productiv
SC-F9400 poate atinge o viteză maximă de 108,6 m2/h, pentru o producţie rapidă. 
Setările actualizate oferă o tensiune mai redusă şi o înregistrare mai precisă, lucru care 
optimizează rata de absorbţie şi reduce costul total de exploatare (TCO) prin utilizarea 
de hârtie de sublimare cu greutate mai redusă.

Soluţie completă
Epson produce imprimanta, capul de printare, cerneala, hârtia de sublimare şi software-
ul, punând la dispoziţie garanţia şi service-ul. Această soluţie completă oferă în 
permanenţă utilizatorului calitate şi o utilizare cu întreţinere minimă.

Gamut de culoare extins
SC-F9400H utilizează cerneala specială Epson UltraChrome DS pentru reproducerea 
exactă a unor modele complexe şi colorate.

Siguranţa textilelor
SureColor SC-F9400H a primit certificarea Oeko-Tex Eco Passport, însemnând că 
îmbrăcămintea şi materialele textile produse cu această imprimantă, folosind cerneală 
UltraChrome DS, sunt complet sigure pentru a fi purtate de adulţi şi copii, inclusiv nou-
născuţi.

Exploraţi noi oportunităţi de afaceri
Cernelurile fluorescente originale galben şi roz de la Epson fac din imprimanta SC-
F9400H cu cerneală de sublimare o opţiune creativă mai inteligentă pentru companiile 
care doresc să-şi extindă ofertele pe pieţe noi: echipamente sportive atractive, o 
varietate mai extinsă de articole de modă şi semnalistică pe materiale moi cu adevărat 
captivantă.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Soluţie cu cerneală fluorescentă originală
Cerneluri fluorescente galben şi roz
Cerneluri UltraChrome DS
Pentru printuri strălucitoare, colorate, 
durabile şi precise
Printare mai rapidă
Viteze de printare de până la 108,6 m²/h
Soluţie completă
Imprimanta, cerneala, hârtia şi software-ul 
de la Epson sunt concepute să funcţioneze 
perfect împreună
Fiabilitate îmbunătăţită
Reduceţi îndoirea şi lovirea capului de 
printare pentru a maximiza timpul de 
funcţionare



CONSUMABILE

DS Transfer Production 162cm x 175m C13S045521
DS Transfer Production 108cm x 152m C13S045520
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m C13S045452
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m C13S045480
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m C13S045451
UltraChrome DS Flourescent Pink T46D540 (1Lx2) C13T46D540
UltraChrome DS Flourescent Yellow T46D640 (1Lx2) C13T46D640
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) C13T46D840
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) C13T46D440
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) C13T46D340
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) C13T46D240
Maintenance Kit S210063 C13S210063
Head Cleaning Set S210051 C13S210051
Waste ink bottle C13T724000

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CH99301A0

Cod de bare 8715946682235

Ţară de origine China

SureColor SC-F9400H

VOLUM DE LIVRAT

Recipient pentru deşeuri de cerneală
Documente de garanţie
Instrucţiuni de folosire (CD)
Ghid introductiv
Cablu alimentare
Kit de mentenanţă
Software (CD)
Ink set

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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