
Ota liiketoiminnasta 
enemmän irti

Epson SureColor SC-F500



Laajenna yrityksesi tarjontaa

Uusi SureColor SC-F500 tarjoaa suuren materiaalikoon 
mahdollisuudet 24 tuuman kompaktissa paketissa. 

Tämä sublimaatiotulostinsarjamme uusin tulokas käyttää 140 ml:n pulloja, 
jolloin kokonaiskustannukset pienenevät. Säästä aikaa ja paranna tuottavuutta 
täyttämällä säiliöt vaikka kesken tulostuksen. Ja käyttämällä suorituskykyisiä 
sublimaatiomusteita SureColor SC-F500:n tuottamat tulosteet ovat paitsi 
värikylläisiä, myös nopeasti kuivuvia.

Tämä Epsonin kehittämä tulostin on monipuolinen kokonaisuus, joka soveltuu 
erilaisiin käyttötarkoituksiin – voit tuottaa laadukkaita tekstiilejä, mainoskankaita, 
sisustusmateriaaleja ja mainostuotteita eri toimialoille.

Tärkeimmät ominaisuudet

Helppous ja kapasiteetti 

Mustesäiliön täyttö tulostuksen aikana

Käytännöllinen 

Pienikokoinen tulostin automaattisella materiaalin 
vaihdolla, älykkäällä tulostuksella ja valinnaisella 
alustalla

Kustannusten seuranta

Sisäänrakennettu käyttökustannusten laskentatyökalu 
antaa sinulle uusia hallintamahdollisuuksia

Helppokäyttöisyys

Wi-Fi, 4,3 tuuman kosketusnäyttö 
ja Epson Edge -tuki



SureColor SC-F500 on uusi, pienikokoinen 
sublimaatiotulostin, joka on kehitetty pienikokoisten 
mainostarvikkeiden ja koville alustamateriaaleille 
tulostamiseen – laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.

Tulostin on Epsonin uusin innovaatio, joka on tehty asiakkaidemme toiveiden 
mukaan. Jatkuva vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa auttaa meitä 
ymmärtämään, mikä sinulle on tärkeää, ja varmistaa, että tuotteidemme 
kehitys ja tuotanto vastaavat tarpeitasi.

Kaikki keskeiset teknologiamme on suunniteltu toimimaan saumattomasti 
yhdessä, jotta saisit korkealaatuisia ja luotettavia tuloksia. Laadun lisäksi saat 
vuoden takuun mielenrauhan varmistamiseksi.

Varmista yhteensopivuus 

Jotta sinun ei tarvitsisi huolehtia, Epson-paketti sisältää laitteen, ohjelmistot, 
materiaalit ja takuun – sekä musteet, jotka noudattavat turvallisuus- ja 
ympäristösäännöksiä, esimerkiksi Oeko-tex-sertifikaatin ja REACH-säännösten 
vaatimuksia.

Epson-laatua toiveidesi  
mukaan



Tehokkuus, jota haluat – 
helppous, jota tarvitset

Pienikokoinen SC-F500 sopii saumattomasti työtilaasi 
ja tehostaa työnkulkuja. Tämä vain 24-tuumainen tilaa 
säästävä tulostin on täynnä tekniikkaa, joka säästää 
aikaasi, parantaa tuottavuutta ja tekee elämästäsi 
helpompaa.

Helppokäyttöinen kosketusnäyttö

SC-F500:n intuitiivisen 4,3 tuuman kosketusnäytön avulla 
voit helposti löytää tarvittavat tiedot ja suorittaa toimintoja 
jopa hanskat kädessä. 

Täytettävät mustesäiliöt

Innovatiiviset mustesäiliömme mahdollistavat musteen täytön 
tulostuksen aikana, mikä pienentää käyttämättömyysaikaa 
huomattavasti.

Tulostuspään suojus 

Tulostuspään suojus parantaa tehokkuutta estämällä 
materiaalin törmäämisen tulostuspäähän.

Pölynkestävä rakenne 

Innovatiivinen pölynkestävä rakenne estää pölyä pääsemästä 
tulostimeen, mikä auttaa välttämään virhetulostuksia 
tulostuspään likaantumisen vuoksi sekä aikaa vieviä 
puhdistusjaksoja – myös pölyisissä tiloissa.



Sovellukset

Mainostuotteet ja lahjat

Riippumatta siitä, haluatko tulostaa mukeja, hiirimattoja, avaimenperiä, puhelimien 
kuoria tai muita mainostuotteita kouluille tai yrityksille, SC-F500 auttaa sinua 
yksinkertaistamaan tuotannon samalla minimoiden jätteen määrän.

Tekstiilit ja vaatteet

SC-F500 sopii hyvin pienien määrien tulostamiseen esimerkiksi tyynynpäällisille ja 
vaatteille.

Kovat alustamateriaalit

Luo korkealaatuisia valokuvateoksia pinnoitetulle puulle tai muoville.



Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen
Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että 
kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. 
Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – 
valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämisestä 
tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja 
hyödyntämällä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä 
kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme 
organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai jäsenvaltioiden 
näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

Malli SureColor SC-F500

Tulostuspään kokoonpano PrecisionCore FTP -tulostuspää

Tulostusnopeus A1 – 70 sekuntia

Kosketusnäyttö 4,3 tuumaa

Tulostustarkkuus enintään 2 400 × 1 200 dpi

Paperin leveys (rulla)
Rullapaperi: 210–620 mm
Arkki: 210–620 mm
ASF: A4 – A3

Paperin paksuus
Rullapaperi: 0,05 mm – 0,21 mm
Arkki: 0,12 mm – 0,27 mm
ASF: 0,12 mm – 0,27 mm

Rulla enintään 110 mm / 3 kg

Mustetyyppi Sublimaatiotulostimen muste

Mustepakkauksen koko (140 ml)

Musteiden määrä 4 väriä (C,M,Y,K)

Muste, varastoartikkeli Musta C13T49N100

Syaani C13T49N200

Magenta C13T49N300

Keltainen C13T49N400

Hukkavärisäiliö C13S210057

Mitat
970 x 811 x 245 mm
(leveys x syvyys x korkeus)

Paino 30 kg

Alusta C12C933151 (valinnainen)

Jännite Vaihtojännite 100–240 V, 50/60 Hz

Takuu 1 vuosi

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
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Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi 

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

@EpsonEurope

epson-suomi

http://www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-suomi/

