
SureColor SC-F6300 (nK)
FIŞĂ TEHNICĂ

Produceți materiale textile și obiecte promoționale imprimate de 
calitate superioară cu ajutorul acestei imprimante pentru sublimare cu 
întreținere minimă

Imprimanta pentru sublimare SureColor SC-F6300, de 44 inch, a fost dezvoltată pentru 
producătorii de textile, pentru companiile producătoare de articole promoționale și 
pentru studiourile foto. Prezintă un cost total de exploatare redus, datorită 
productivității îmbunătățite și minimizării timpului de inactivitate.

Productivitate
Accesul ușor pentru utilizator și întreținerea simplă a capului de printare minimizează 
necesitatea de a apela la un inginer. Reducerea timpului de inactivitate și accesul ușor 
pentru întreținere permit afacerii dvs. să se desfășoare mai eficient. Specificațiile 
îmbunătățite ale componentelor esențiale sporesc durata de viață a produsului și 
rentabilitatea

Ușurință de utilizare
Pornire mai rapidă din momentul livrării. Nu sunt necesare instrumente speciale sau 
cunoștințe specializate. Pornirea ușoară, încă din momentul livrării, ajută companiile să 
își înceapă activitatea cât mai curând posibil. 

Asistență software
Epson oferă o suită impresionantă de software inclus, relevantă pentru necesitățile 
afacerii dvs., care include: software-ul Epson Edge Print RIP, Epson Edge Dashboard 
Support (profiluri EMX) și LFP Accounting Tool de la Epson. Acestea oferă cel mai 
adecvat nivel de compatibilitate cu software-ul pentru a ajuta companiile să 
funcționeze și mai eficient și să analizeze mai bine costurile și rentabilitatea. 

Pachet complet
Oferim utilizatorilor pachetul complet de producție, pentru siguranța și confortul 
acestora. Soluția completă include: hardware-ul, software-ul, capul de printare, 
cerneala, hârtiile pentru sublimare, garanția și o rolă de preluare opțională, pentru a vă 
asigura că totul funcționează armonios.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Soluție Epson completă
Hardware, software, cap de printare, 
cerneală și hârtie pentru sublimare
Instalare simplă
Nu sunt necesare instrumente speciale sau 
cunoștințe specializate
Rolă de preluare opțională
Rola opțională Epson oferă un control mai 
bun asupra calității preluării
Durabilitatea produsului
Specificațiile îmbunătățite ale 
componentelor esențiale sporesc durata de 
viață a produsului și rentabilitatea
Cost total de exploatare redus
Acces ușor pentru utilizator și reducerea 
duratei de inactivitate



SPECIFICAŢII PRODUS

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

PRESIUNE
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Mărime minimă a picăturilor 4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Capacitate rezervor cerneală 1.500 ml
Rezoluţie imprimare 720 x 1.440 DPI

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Margini de imprimare pe role Modul 1: 5 mm (sus), 3 mm (dreapta), 3 mm (jos), 3 mm (stânga)
Grosime compatibilă medii de 
tipărire

până la 1 mm

Grosime a hârtiei adecvată 0,08 mm - 0,5 mm
Greutate a hârtiei adecvată 40g/m² sau mai greu
Formate hârtie 44 " (111,8 cm)

GENERAL
Consum de energie 65 Waţi, 20 Waţi (economic), 3 Waţi (în Standby), 0,4 Waţi (opriţi)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 1.608 x 1.128 x 917 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 85 kg
Putere sonoră Funcţionare: 7,3 B (A)
Nivel de zgomot Funcţionare: 55,1 dB (A)

ALTE FUNCŢII
Memorie Imprimantă: 512 MB, Reţea: 128 MB
Software inclus Epson Edge Print

ALTELE
Sisteme operative compatibile Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 biţi), Windows 8.1 (32/64 bit)
Conexiuni USB – compatibilitate cu specificaţia USB 2.0, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-

Base-T)

ALTELE
Garanţie 12 Luni Service în locaţie

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CH66301A1

Cod de bare 8715946672281

Ţară de origine China

Mărime palet 1 Bucăţi

SureColor SC-F6300 (nK)

VOLUM DE LIVRAT

Ink set
Kit de mentenanţă
Cablu alimentare
Ghid introductiv
Instrucţiuni de folosire (CD)
Documente de garanţie

CONSUMABILE

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
Auto Cutter Spare Blade S902006 (C13S902006)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Black T46D140 (1.1Lx6) (C13T46D140)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)
Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

ACCESORII OPŢIONALE

Auto Take-Up Reel SC-F6300
C12C934671
Roll Adapter SC-F6300
C12C934701

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


