
SureColor™ SC-F2100 -vaatetulostin

Erinomaista laatua 
joka kerta



Innovaatiomme vie 
luomistyötäsi eteenpäin
Jos etsit DTG-vaatetulostinta, joka tarjoaa erinomaista laatua 
ja mahdollistaa korkean tuottavuuden, Epsonin SureColor  
SC-F2100 on oikea valinta.

Olitpa sitten kunnianhimoinen uusi yritys, joka luo ainutlaatuisia tuotteita tilauksesta, 
tai vakiintunut yritys, joka tuottaa suuria vaatemääriä, SureColor SC-F2100 auttaa 
edistämään yrityksesi toimintaa. Uusin ja kehittynein vaatetulostimemme tarjoaa 
luotettavuutta, tehokkuutta ja säästöjä, joista lähes jokainen yritys voi hyötyä. 

Olemme olleet Epsonilla tulostuksen edelläkävijöitä jo pitkään. Jotkin valmistajat 
ulkoistavat komponenttiensa kehityksen, mutta me teemme kaiken yrityksen sisällä. 

Kokonaisratkaisujen toimittajana olemme suunnitelleet ja kehittäneet SureColor 
SC-F2100:n jokaisen elementin. Kaikki toimii harmoniassa aina tulostuspäästä 
musteeseen parasta mahdollista suorituskykyä varten mahdollistaen laadukkaan 
t-paita-tulostuksen helposti.

Tärkeimmät edut yhdellä silmäyksellä

Helppo mukauttaa asiakaspyyntöjen mukaan – voit tulostaa monentyylisiin vaatteisiin 
ja muihin tuotteisiin

Tuota eloisia värejä – tehosta painomalleja valkoisissa ja värillisissä vaatteissa 

Kestävämpi – saat enemmän irti tulostimesta ja näin lisäät myyntiäsi

Vauhdittaa liiketoimintaa – vähennä virheitä ja lisää luotettavuutta

Huippuluokan suunnittelua – hyödynnä laadukkaita komponentteja





"Pidämme kovasti SureColor SC-F2100:n uusista 
tulostustiloista. Värit ovat voimakkaampia ja tulostusten 
yksityiskohdat ovat niin hyviä, että tulostetut kuvat 
näyttävät lähes realistisilta!" 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

SureColor SC-F2100:n komponentit on kehitetty tarkkuudella 
laadun varmistamiseksi. Huippuluokan suunnittelumme yhdessä 
itse kehittämämme ohjelmiston kanssa tarjoavat jatkuvasti eloisat, 
laadukkaat ja vaikuttavat tulostustulokset, jolloin voit keskittyä 
kehittämään liiketoimintaasi.

Vaikuttavaa tarkkuutta

SureColor SC-F2100:ssa on tähän mennessä tarkin telamme, ja sen ansiosta 
tulostaminen t-paitoihin, huppareihin ja kasseihin on yksinkertaista. Tarkka tekstiilitela 
on suunniteltu helppoon vaatteiden lataamiseen, ja sen avulla voit mukautua 
asiakkaiden vaatimuksiin nopeasti.

Yhdenmukaistettu tulostusratkaisu

SureColor SC-F2100:n jokaista osa-aluetta on mietitty pitkään laadun varmistamiseksi 
tulostusprosessin jokaisessa vaiheessa:

PrecisionCore TFP -tulostuspää johdonmukaisesti upeisiin tuloksiin

Monipisteinen tulostus ja laajempi värintoisto parempaan kuvantuottoon 

Valkoinen ja värillinen kaksoispyyhkäisytoiminto tehokkaampaan tuottavuuteen 

Parannettu valkoisen musteen kierto nopeaan käynnistykseen

RGB- ja CMYK-profiilin tuki monenlaisiin työskentelytapoihin 

30 % nopeampi tulostus värillisiin vaatteisiin

Hyödy tuottavuuden kasvusta uusilla nopean tulostuksen tiloilla. 
Kaksoispyyhkäisytoiminnon avulla voit tulostaa valkoisella ja väreillä värillisiin 
vaatteisiin saman vaiheen aikana ja näin luoda korkealaatuisen väritulosteen 
murto-osassa ajasta.

Upeita tuloksia 
joka kerta



Helppo käyttää, yksinkertainen ylläpitää. Hyödynnä luotettavuuden 
monia innovatiivisia ominaisuuksia, aina uudelleen.

Parannuksia käyttöön automaattisella huoltotoiminnolla – 
kun käyttökatko ei tule kyseeseen

Pysy tuottavana: valkoisen musteen nopean kierron ansiosta tulostin 
on valmiina käyttöön silloin, kun sitä tarvitset

Pienennä käyttökatkoja ongelmien sattuessa ottamalla käyttöön 
äänimerkit, joilla kutsutaan käyttäjä paikalle

Pidä tulostuspää puhtaana integroidulla pölynkokoojalla ja tulpan 
puhdistusyksiköllä

Laadukas seripainatustoiminto takaa kuvien entistä tasaisemman 
toiston ja laajemman värintoiston. Tämä parantaa tulostuslaatua 
selvästi etenkin valokuvia tulostettaessa.

Voit olla varma, että Epson UltraChrome DG -musteen ja -esikäsittelyn 
on vahvistettu olevan turvallisia niin aikuisille, lapsille kuin vauvoillekin 
kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti1



Muunna mallisi henkeäsalpaaviksi 
tulosteiksi
Garment Creator -ohjelmistomme avulla silmiinpistävien 
tulosteiden suunnitteleminen ja luominen on helppoa. Sen 
yksinkertaisen käyttöliittymän ja intuitiivisen käytön avulla voit 
tallentaa väri- ja sommitteluasetuksia. Näin yhdenmukaisten, 
erinomaisten tulosten saaminen on helppoa. 

Garment Creator -ohjelmisto tulee vakiona SureColor SC-F2100:n mukana,  
ja sen avulla voit

käyttää intuitiivista graafista käyttöliittymää helpolla tai edistyksellisellä 
käyttäjänäkymällä

syöttää tekstiä ja luoda tekstiä sisältäviä malleja 

muokata useita kuvia yhdessä mallissa

muokata toimintoja, joihin lukeutuvat skaalaus, pyörittäminen ja  
kääntäminen ympäri

luoda käyttäjäkohtaisia esiasetuksia yhdenmukaisten mallien luomiseksi

korvata värit valkoisella spottivärillä tai läpikuultovärillä

tukea sekä RGB- että CMYK-väriprofiileja

viedä tiedostoja suoraan USB-tulostukseen

erätulostaa malleja nopeasti pikakansiota käyttämällä 

näyttää valkoisen esikatselutilan

saada kustannusarvion ennen työn lähettämistä tulostimeen

tarkistaa tulostimen tilan ja huoltotoiminnot.



“Garment Creator -ohjelmiston avulla voin muokata 
useita kuvia ja tekstiä helposti säästäen näin aikaa 
ja rahaa, koska pieniä mallimuutoksia ei enää 
tarvitse ulkoistaa.” 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes



Tulostuspää Tyyppi Epson PrecisionCore TFP

Tulostusnopeus 
(oletus)

Kaksinkertainen CMYK-väritila 15 s

Yksinkertainen CMYK-väritila 27 s

CMYK + valkoinen -tila 87 s

Maksimiresoluutio Väri 1 440 × 720 dpi, valkoinen 1 440 × 1 440 dpi

Mustetyyppi Mustepatruunan kapasiteetti UltraChrome DG -muste 600 ml

Tulostusmateriaali 100-prosenttinen puuvilla tai sekoitemateriaalit, joissa on vähintään 
50 % puuvillaa

Liitännät
Takaosa USB 2.0, 100-BaseTX

Etuosa USB-muistipaikka (USB 2.0)

Virtalähde AC 100–240 V 50/60 Hz

Tuetut 
käyttöjärjestelmät

Garment-liitännäinen Windows® 7 (64 bittinen), Windows® 10, Mac OS 10.6 tai uudempi

Adobe®-liitännäinen Liitännäinen saatavissa ohjelmistoille Adobe Photoshop® ja Illustrator®

Mitat leveys x syvyys x 
korkeus Paino 985 × 1 425 × 490 mm Noin 82 kg

Tela Keskikokoinen tela 356 x 406 mm vakiona

Takuu 1 vuosi (korjaus paikan päällä)

UltraChrome DG, syaani (600 ml) C13T725200

UltraChrome DG, magenta (600 ml) C13T725300

UltraChrome DG, keltainen (600 ml) C13T725400

UltraChrome DG, musta (600 ml) C13T725100

UltraChrome DG, valkoinen (600 ml) C13T725A00

Hukkaväriainesäiliö C13T724000

Yksittäispakkaus, puhdistuskasetti C13T736000

Esikäsittelyneste C13T736100

Huoltosarja C13T736200

Tulostuspään puhdistussarja C13S092001

Ilmansuodatin C13S092021

Suuri telan tartuntalevy C13S210075

Keskikokoinen telan tartuntalevy C13S210076

Pieni telan tartuntalevy C13S210077

Suuri tela 406 x 508 mm C12C933921

Keskikokoinen tela 356 x 406 mm C12C933931

Pieni tela 254 x 305 mm C12C933941

Erittäin pieni tela 178 x 203 mm C12C933951

Keskikokoinen Groove (Polo) -tela  
356 x 406 mm

C12C933961 

Hihatela 102 x 102 mm C12C933971 

Esikäsittelyn rullasarja C12C891201

Vaihtorullat esikäsittelyyn  
(3 kappaletta)

C12C891211

Kova rulla C12C891221

Tuotteen tekniset tiedot

Muste ja tarvikkeet Lisävarusteet

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

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

1 ECO PASSPORT by OEKO-TEX® on järjestelmä, jonka avulla tekstiilikemikaalien toimittajat osoittavat, että heidän tuotteitaan voi käyttää kestävän 
kehityksen mukaisessa tekstiilituotannossa. Epson UltraChrome DG -muste ja -esikäsittely ovat Eco Passport -sertifioituja. Tämä on tekstiiliteollisuuden 
kansainvälinen turvallisuusstandardi. Sen on vahvistettu olevan turvallista niin aikuisille, lapsille kuin vauvoillekin. 
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Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi


