
SureColor SC-F9300
FIŞĂ TEHNICĂ

O evoluție a tehnologiei de sublimare de la Epson care vă permite să 
produceți textile colorate mai rapid și la o calitate chiar mai înaltă.

Imprimanta SureColor SC-F9300 de 64 de inci cu cerneală de sublimare pentru textile 
este concepută pentru producția rapidă, de mare volum a materialelor textile, articolelor 
de îmbrăcăminte și semnalisticii pe materiale moi, dar și a materialelor promoţionale. 
Noul model de vârf cu o tehnologie de imprimare Epson mai avansată oferă calitate și 
fiabilitate îmbunătățite.

Calitate îmbunătățită a imprimării
SC-F9300 oferă cea mai nouă tehnologie Precision Dot pentru cerneala de sublimare, 
care cuprinde un modul pentru semitonuri, tabele de căutare şi microţesătură, oferind o 
diferență clară în calitatea imprimării, în timp ce configurarea simplă înseamnă 
rezultate de calitate chiar de la început. 

O soluție rapidă, completă
Oferind viteze de imprimare de până la 108,6 m²/h, SC-F9300 oferă o soluție Epson 
completă, incluzând imprimanta, cernelurile, hârtiile de sublimare şi software-ul, care 
maximizează timpul de funcţionare cu rata de absorbţie îmbunătăţită şi cu alte 
caracteristici de fiabilitate, pentru a reduce probleme frecvent întâlnite cum ar fi 
îndoirea şi lovirea capului de imprimare. 

Orice culoare doriți
SC-F9300 folosește cerneluri specializate UltraChrome DS care, combinate cu un profil 
de intrare Wide CMYK, asigură gama maximă de culori, pentru reproducerea exactă 
chiar și a celor mai complexe și colorate modele.

Siguranţa textilelor
SureColor SC-F9300 a primit certificarea¹ Oeko-Tex Eco Passport şi a trecut testul 
AZO din Japonia pentru produsele cu utilizare la domiciliu, însemnând că 
îmbrăcămintea şi materialele textile produse cu această imprimantă folosind cerneluri 
UltraChrome DS sunt complet sigure pentru a fi purtate de adulţi şi copii, inclusiv nou-
născuţi.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimantă versatilă de 64 inci cu 
cerneală de sublimare
Creați materiale textile și imprimeuri de 
calitate, rapid și eficient
Cerneluri UltraChrome DS
Pentru imprimări strălucitoare, colorate, 
durabile
Imprimare mai rapidă
Viteze de imprimare de până la 108,6 m²/h
O soluție completă
Imprimantă, cerneluri, hârtie și software 
concepute să funcționeze perfect împreună
Fiabilitate îmbunătățită
Reduceți lovirea capului de printare și 
îndoirea pentru a maximiza timpul de 
funcționare



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Tehnologie cerneală Ultrachrome® DS
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare PrecisionCore™ TFP)

PRESIUNE
Culori Cyan, Galben, Magenta, Negru de mare densitate
Configuraţie duze 720 Duze negru, 720 Duze per culoare
Capacitate rezervor cerneală 1.500 ml
Mărime minimă a picăturilor 4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Margini de imprimare pe role Modul 1: 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga)
Grosime a hârtiei adecvată 0,4 mm - 1 mm
Greutate a hârtiei adecvată g/m² sau mai greu
Formate hârtie A0, A1, A2, 64 " (162,6 cm), 44 " (111,8 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61,0 cm)

GENERAL
Consum de energie 570 Waţi, 1 Waţi (opriţi)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 220 V
Dimensiuni produs 2.620 x 934 x 1.332 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 290 kg

ALTE FUNCŢII
Memorie Imprimantă: 512 MB, Reţea: 128 kB
Sistem întreţinere Sistem automat de ştergere a materialelor textile umede

ALTELE
Prelucrare suporturi Rolă automată de preluare, Rolă de hârtie
Sisteme operative compatibile Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64

IMPRIMARE
Rezoluţie imprimare 720 x 1.440 DPI

LCD ŞI CARTELE DE MEMORIE
Display LCD Tip: Color

ALTELE
Garanţie 12 Luni Service în locaţie

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CG44301A0

Cod de bare 8715946647685

Dimensiuni ambalaje individuale 3180 x 1100 x 1020 mm

Greutate cutie 360 kg

Ţară de origine China

SureColor SC-F9300

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

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)
Waste ink bottle (C13T724000)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) 
(C13T741400)
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Head Cleaning Set S210051 (C13S210051)

1.  ECO PASSPORT de la OEKO-TEX® este un sistem prin care
furnizorii de substanţe chimice destinate materialelor textile
demonstrează că produsul lor poate fi folosit într-un proces
ecologic de producţie textilă. Cerneala Epson UltraChrome DG şi
tratarea prealabilă sunt certificate prin Eco Passport. Acesta
este un standard internaţional de siguranţă în industria
textilă. Este certificată ca fiind sigură pentru adulţi şi
copii, inclusiv nou-născuţi.

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

EPSON Europe B.V., Romania Office 
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter 
Sector 5, 050688 Bucuresti 
Telefon: +40 21 402 5024 
Fax: +40 21 402 5020 
www.epson.ro


