
SureColor SC-F7200 (hdK)
FIŞĂ TEHNICĂ

SureColor SC-F7200 este o imprimantă digitală profesională cu 
sublimare, roll-to-roll, dezvoltată special pentru producţia de textile 
imprimate de calitate superioară. Făcând parte dintr-un pachet Epson 
complet, toate componentele sunt realizate şi întreţinute de către un 
singur producător, pentru a ne asigura că totul funcţionează perfect 
împreună.

Calitate şi fiabilitate
Capetele de printare Epson PrecisionCore TFP asigură un volum mare de producţie şi 
o durată lungă de viaţă, iar picăturile de cerneală cu dimensiuni variabile îmbunătăţesc 
rezultatele de calitate superioară. Funcţionând în tandem cu capetele de printare, setul 
de cerneluri Epson UltraChrome DS ajută utilizatorii să obţină cele mai bune rezultate 
posibile. 

Cerneală neagră HDK
Concepută pentru a ajuta utilizatorii să creeze cele mai bune rezultate, SC-F7200 este 
compatibilă cu noua cerneală neagră Epson HDK. Această cerneală are o densitate 
superioară a negrului şi a fost dezvoltată în principal pentru crearea de rezultate 
superioare pe textile.

Pachet complet
Pentru a furniza rezultate de calitate superioară şi pentru a ne asigura că totul 
funcţionează împreună, SC-F7200 oferă utilizatorilor un pachet Epson complet cu 
hardware, software, cap de printare, cerneală şi hârtie de sublimare, toate acestea fiind 
produse şi întreţinute de Epson. Imprimanta este chiar echipată cu software-ul 
Wasatch, ceea ce înseamnă că utilizatorii sunt gata să înceapă imprimarea imediat, 
fără să mai fie necesare alte investiţii.

Cost total de exploatare redus şi siguranţă suplimentară
Cartuşele de cerneală de mare capacitate şi consumul redus de energie contribuie la 
reducerea costurilor. Pentru o siguranţă suplimentară, imprimanta este oferită standard 
cu un an de garanţie, iar utilizatorii pot beneficia de programul de service gestionat 
Epson Print & Save, pentru a controla strict bugetul şi stocul1.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Soluţie Epson completă
Hardware, software, cap de printare, 
cerneală şi hârtie pentru sublimare
Cap de printare PrecisionCore TFP
Calitate superioară, volum de producţie 
ridicat şi durată mare de viaţă
Set de cerneluri UltraChrome DS
Culori vibrante, contururi clare, tonuri fine şi 
nuanţe intense şi bogate de negru
Sublimaţi pe medii de tipărire moi sau 
rigide
Extindeţi capacităţile de producţie
Cost total de exploatare scăzut
Cartuşe de cerneală de mare capacitate şi 
consum redus de energie



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Tehnologie cerneală Ultrachrome® DS

PRESIUNE
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Configuraţie duze 720 Duze negru, 720 Duze per culoare
Capacitate rezervor cerneală 1.500 ml
Mărime minimă a picăturilor 5,3 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 0,08 mm - 1 mm
Greutate a hârtiei adecvată 75g/m² or heavier
Formate hârtie A0, A1, A2, A2+, A3+, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)
Duplex Nu

GENERAL
Consum de energie 460 Waţi, 30 Waţi (în Standby), 0,6 Waţi (opriţi)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 120 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 2.620 x 1.013 x 1.311 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 269 kg
Putere sonoră Funcţionare: 7,4 B (A)
Nivel de zgomot Funcţionare: 59 dB (A)

ALTE FUNCŢII
Memorie Imprimantă: 512 MB, Reţea: 128 MB
Emulaţii ESC/P

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

IMPRIMARE
Rezoluţie imprimare 720 x 1.440 DPI

ALTELE
Garanţie 12 Luni Service în locaţie

Optional warranty extension available

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CF06001A0

Cod de bare 8715946609416

Dimensiuni ambalaje individuale 3170 x 1120 x 1575 mm

Greutate cutie 425,25 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine China

Mărime palet 1 Bucăţi (1 x 1)

SureColor SC-F7200 (hdK)

VOLUM DE LIVRAT

Rola de preluare automată
Manual pe CD
Ink set
Recipient pentru deşeuri de cerneală
Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Software (CD)
Sistem sprijin substrat
Instrucţiuni de folosire (CD)
Kit de mentenanţă
Documente de garanţie

CONSUMABILE

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)
Maintenance Kit S210038 (C13S210038)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) 
(C13T741400)
Waste ink bottle (C13T724000)

1. - Print & Save este disponibil în prezent în Marea
Britanie, Italia, Franţa, Germania, Portugalia, Spania,
Belgia, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Suedia,
Polonia, România (listă actualizată pentru anul fiscal 2015).
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.epson.eu/printandsave

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


