FIŞĂ TEHNICĂ

SureColor SC-F2100 (5C)

SureColor SC-F2100 oferă un pachet DTG complet pentru conceperea
și imprimarea bluzelor, tricourilor polo, genţilor sau altor articole din
material textil.
Imprimanta SureColor SC-F2100 „direct-to-garment” (care imprimă direct pe
îmbrăcăminte) vă permite să pregătiți și să începeți imediat imprimarea tricourilor și a
altor articole, cu o soluție completă care include echipamentul, capul de printare,
cernelurile și software-ul. Acest model nou oferă imprimare mai rapidă, la calitate
superioară, cu intervenții reduse și cu capacitatea de a crea propriile design-uri.
Soluție completă
SC-F2100 face parte dintr-o soluție DTG (Direct-To-Garment) Epson completă, care
include echipamentul, capul de printare, cerneala, software-ul și garanția, ceea ce
înseamnă că puteți fi sigur că toate piesele au fost proiectate și testate îndelung pentru
a funcționa în mod optim împreună.
Imprimare mai rapidă, la calitate superioară
Acest model oferă rezultate mai rapide decât cele anterioare, cu moduri suplimentare
de imprimare rapidă și cu o circulație îmbunătățită a cernelii pentru o pornire promptă.
În plus, aceasta include o triere îmbunătățită pentru o reproducere mai bună a
imaginilor și o gamă mai largă de culori.
Software Garment Creator
Software-ul flexibil și gratuit Garment Creator de la Epson vă permite să adăugați text
și imagini multiple, să creați presetări de utilizator pentru ajustările imaginilor și oferă
un hot folder și compatibilitate cu imagini CMYK.
Intervenție redusă
SC-F2100 are un mod de mentenanță automată cu un kit de curățare separat, pentru
a reduce substanțial mentenanța programată, și cu un dispozitiv de captare a prafului
pentru a preveni acumularea de scame și praf pe capul de printare. Este oferit cu un
suport textil de prindere a materialului pe platan și cu un instrument de prindere a
platanului, pentru a facilita plasarea articolului de îmbrăcăminte.
Cerneală UltraChrome DG
Cernelurile UltraChrome DG de la Epson sunt livrate în cartușe 600 ml și oferă culori
vibrante și o cerneală albă dură, rezistentă la crăpare, ideală pentru imprimarea pe
materiale textile închise la culoare. Cerneala albă este circulată în interiorul
imprimantei pentru a reduce coagularea.
Ecologic
Cerneala UltraChrome DG de la Epson a primit o certificare ECO PASSPORT de la
OEKO-TEX®¹

CARACTERISTICI ESENŢIALE
Viteză și calitate îmbunătățite
Moduri suplimentare de imprimare rapidă și
reproducere mai bună a imaginilor
Soluție Epson completă
Include imprimanta, capul de printare,
cerneala, software-ul și garanția
Software Garment Creator flexibil
Adăugați inscripții și combinați imaginile
pentru a crea design-uri unice
Întreținere redusă
Mod de mentenanță automată cu un cartuș
separat de curățare
Cerneluri UltraChrome DG
Culori vibrante și alb dur, rezistent la crăpare

SPECIFICAŢII PRODUS

SureColor SC-F2100 (5C)

TEHNICĂ

VOLUM DE LIVRAT

Tehnologie cerneală

Ultrachrome® DG

Metodă de imprimare

Jet de cerneală (cap de imprimare PrecisionCore™ TFP)

PRESIUNE
Culori

Negru, Cyan, Galben, Magenta, Alb

Configuraţie duze

720 Duze negru, 720 Duze per culoare

Capacitate rezervor cerneală

600 ml

Mărime minimă a picăturilor

21 pl

GENERAL
Consum de energie

52 Waţi, 20 Waţi (economic), 10 Waţi (în Standby), 0,5 Waţi (opriţi)

Tensiune de alimentare

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensiuni produs

1.207 x 1.595 x 840 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)

Greutate

80 kg

Putere sonoră

Funcţionare: 5,7 B (A)

Nivel de zgomot

Funcţionare: 41 dB (A)

ALTE FUNCŢII
Memorie

Imprimantă: 512 MB, Reţea: 128 MB

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Duplex

Nu

Manual pe CD
Aparat principal

CONSUMABILE
Waste ink bottle (C13T724000)
Singlepack Cleaning Cartridge T736000 (C13T736000)
Lichid pentru tratare prealabilă (20 l) (C13T736100)
Maintenance Kit T736200 (C13T736200)
Epson Head Cleaning Set S092001 (C13S092001)
Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet
for scale x 5 sheets) (C13S092021)
UltraChrome DG Black T725100 (600ml) (C13T725100)
UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) (C13T725200)
UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) (C13T725300)
UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) (C13T725400)
UltraChrome DG White T725A00 (600ml) (C13T725A00)
Platen Grip Pad - L (C13S210075)
Platen Grip Pad - M (C13S210076)
Platen Grip Pad - S (C13S210077)

ALTELE
Sisteme operative compatibile Mac OS 10.6+, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows Vista (32/64 biţi), Microsoft Windows XP
(Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8
(32/64 biţi)
Conexiuni

USB 2.0 tip A (2x), 10 Base-T

IMPRIMARE
Rezoluţie imprimare

1.440 x 1.440 DPI

LCD ŞI CARTELE DE MEMORIE
Display LCD

Tip: Color, Panou senzitiv cu navigare inteligentă, Diagonală: 6,5 cm

ALTELE
Garanţie

12 Luni Service în locaţie
Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

ACCESORII OPŢIONALE
Epson SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971
Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951
Epson SureColor SC-F2100 Large Platen
C12C933921
Epson SureColor SC-F2100 Medium Platen
C12C933931
Epson SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961
Epson SureColor SC-F2100 Small Platen
C12C933941

INFORMAŢII LOGISTICĂ
SKU

C11CF82301A0

Cod de bare

8715946660790

Dimensiuni ambalaje individuale

1100 x 3165 x 1030 mm

Greutate cutie

153 kg

Bucăţi

1 Unităţi

Ţară de origine

China

Mărime palet

40 Bucăţi

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

1. ECO PASSPORT by OEKO-TEX® este un sistem prin care
furnizorii de produse chimice pentru textile demonstrează că
produsele lor pot fi utilizate în producția durabilă de
textile. Cerneala Epson UltraChrome DG și tratarea prealabilă
sunt certificate prin Eco Passport. Acesta este un standard
internațional de siguranță în industria textilelor. Este
certificată ca fiind sigură pentru adulți și copii, inclusiv
nou-născuți.

