
Ammattimainen suorituskyky

SureColor™ SC-T -sarjan valikoima



Innovaatio tuo muutoksen

Epson ja ympäristö

Kaikkien tuotteidemme suunnittelussa on ajateltu ekologisesti kestävää elinkaarta. Epson pyrkii 
tuotteiden suunnittelussa minimoimaan ympäristövaikutukset ja CO2-päästöt tuotteen koko 
elinkaaren ajalta. Tähän sisältyy energiaa ja luonnonvaroja säästävä suunnittelu, haitallisten 
yhdisteiden eliminoiminen tuotantoprosessissa sekä pakkausmateriaalin määrän minimoiminen. 
Epson tarjoaa myös valikoiman erikokoisia mustepatruunoita, jotka auttavat pitämään kustannukset 
matalina ja ovat helppoja vaihtaa. Kaikki Epsonin mustepatruunat voi kierrättää.

Mielenrauhaa

Epsonin tulostimella on asennuspaikalla 12 kuukauden takuu ja suosittelemme, että rekisteröit 
tulostimesi meille heti toimituksen yhteydessä. Ja vaikka luotammekin siihen, että tulostimesi 
palvelee luotettavasti useita vuosia, emme halua sinun joutuvan kärsimään odottamattoman virheen 
tai vian takia. Voit pitää tuotantolinjasi käynnissä ja varmistaa tuen valinnaisen laajemman Epson 
CoverPlus -asennuspaikkatakuun avulla.

Olet sitten hankkimassa ensimmäistä suurkokotulostintasi tai 
laajentamassa olemassa olevia tulostus- ja kopiolaitteitasi, löydät 
etsimäsi Epson SureColor SC-T -sarjan valikoimasta. 

Hallitsemme koko suunnittelu- ja tuotantoprosessia ja kaikissa valikoiman tulostimissa 
käytetään Epsonin ainutlaatuista PrecisionCore-tulostuspäätekniikkaa. Tämä takaa 
erinomaisen suorituskyvyn ja tuottavuuden täydellisesti kaikenkokoisille yrityksille. 

Jos haluat tulostimen satunnaiseen suurten julisteiden tai kopioiden tulostamiseen tai tarvitset 
säännöllisesti suurkokotulostusta erilaisille materiaaleille, meiltä löydät tarpeitasi vastaavan 
tulostimen.



Suunniteltu ja koottu seuraavaa projektiasi varten

Kun valitset suurkokotulostinta, valitsetko laadun ennen nopeutta tai taloudellisuuden ennen 
tuottavuutta? SureColor SC-Tx200 -tulostinten kohdalla ei tarvitse tehdä kompromisseja.

Saatavana on useita konfiguraatioita, joten tarpeitasi täsmälleen vastaava malli löytyy varmasti. 
Voit valita 24-, 36- ja 44-tuumaisista yksi- tai kaksirullaisista monitoimitulostimista (tulostus, 
skannaus ja kopiointi), jotka tukevat Adobe® PostScript® 3™ -ominaisuutta. Kaikissa on 
huipputekniikka, jonka ansiosta ne suoriutuvat monimutkaisista töistä vaivattomasti. 

Erikokoisten riittoisien mustepatruunoiden valikoima tarjoaa matalat kokonaiskustannukset, mikä 
on ihanteellista säännöllisessä suuren koon tulostuksessa useille erilaisille materiaaleille 1,5 mm:n 
paksuuteen asti.

Esittelyssä Epsonin suurkokotulostinten uusin sukupolvi 

Satunnaisen suurkokotulostuksen vaatimuksista yritysinvestointiin ja tuottavuuden 
lisäämiseen, uudet perustason SureColor SC-T -sarjan pöytä- ja lattiatulostimet (SC-Tx100 
ja SC-Tx400) antavat sinulle täyden hallinnan – tulokseen, kustannuksiin ja joustavuuteen. 

Näillä tulostimilla on moderni ja tyylikäs ulkonäkö, ne vaativat hyvin vähän tilaa ja 
tarjoavat huippusuorituskyvyn ylivoimaiseen sekä yksityiskohtaiseen tulostukseen. Vaikka 
tarvitsisit suurkokotulostusta vain satunnaisesti, saat upeat tulokset, joita eivät heikennä 
tukkeutuneiden tulostuspäiden aiheuttama sotkeutuminen tai epäsäännöllisestä käytöstä 
johtuva pölyyntyminen. 
 
SureColor SC-Tx100- ja SC-Tx400-malleissa on verkkoyhteysliitäntä, mukaan 
lukien WI-Fi-tulostus yhteensopivista laitteista, jotka tukevat Direct Wi-Fi- tai Apple 
AirPrint™ -ominaisuuksia.



Suurkokotulostimet kaikille 
yrityksille

Nopeuden, mukavuuden, monipuolisuuden, paremman tuottavuuden 
ja kustannusten hallinnan ansiosta voit maksimoida voittosi siirtämällä 
suurkokotulostuksen yrityksesi seinien sisäpuolelle. 

Arkkitehdit 
Esitä CAD-mallisi uskomattoman yksityiskohtaisina

Luo uusia perspektiivejä ja anna asiakkaittesi ja yhteistyökumppaniesi 
tutustua malliesi, renderöintiesi ja grafiikkojesi rikkauteen uskomattomien 
värien, täydellisten yksityiskohtien ja terävien valokuvien kautta. SureColor 
SC-T -sarjan suurkokotulostinvalikoima kattaa CAD-tulostuksen ja graafisen 
esityksen sekä kopioimisen vaatimukset, mukaan lukien liiketoimintaehdotukset 
ja projektien asiakkaisiin ja laillisuusnäkökohtiin liittyvät asiakirjat.

Mainostoimistot 
Tule huomatuksi ja saa viestisi perille

Kohauta ja kiinnitä asiakkaittesi huomio luomalla eläviä, katseen 
vangitsevia mainoksia nopeasti ja saumattomasti. Tulosta kaikkea suurista 
valokuvalaatuisista julisteista bannereihin. Suurkokotulostin lisää markkinointisi 
tehokkuutta ja voit siirtyä vaivattomasti yhdestä markkinointiprojektista 
seuraavaan.

Tekniikan ala 
Tulosta upeita yksityiskohtia nopeasti

Matalien kustannusten ja korkeiden nopeuksien ansiosta SureColor 
SC-T -sarjan suurkokotulostimet soveltuvat ihanteellisesti insinööreille. Voit 
tuottaa yksityiskohtaisia ja tarkkoja suuren koon piirustuksia, renderöintejä, 
luonnoksia, kopioita ja paljon muuta milloin vain haluat. Pitkäikäisten 
tulostuspäiden ja harvemmin tarvittavien mustepatruunoiden täyttöjen ansiosta 
voit hallita tulosteiden laatua aikaa säästäen ja voittoja kasvattaen.

Matalat käyttökustannukset ja erittäin nopea tulostus laajalle materiaalivalikoimalle 
takaavat, että sijoituksesi maksaa itsensä takaisin moneen kertaan, erityisesti, jos olet 
siirtymässä pois ulkopuolisten tulostuspalvelujen käytöstä. Tulosta suurempia asiakirjoja 
laadusta tinkimättä. Verkkoliitäntämalleillamme voit tulostaa suoraan mobiililaitteestasi.



Pienet yritykset 
Luovuuden ylistys

Julisteista bannereihin, esityksistä grafiikoihin, mikä 
kertoisi yrityksestäsi enemmän kuin suuret ja kauniit 
kuvat, joissa asiakkaasi nauttivat tuotteistasi tai 
palveluistasi? Suurkokotulostus nostaa tuotteesi 
imagon aivan uudelle tasolle ja saa yrityksesi 
erottumaan joukosta ja loistamaan.

Kiinteistönvälittäjät 
Erotu massasta

Suurkokotulostimella voit tulostaa yrityksessäsi 
omat kylttisi, katumainoksesi, telinebannerisi, 
pohjapiirroksesi, ikkunamainoksesi ja seinäkarttasi – 
kaiken, mitä tarvitset liiketoimintasi edistämiseen ja 
parhaiden ratkaisujen löytämiseen asiakkaillesi.

Kopiointi 
Ilahduta asiakkaitasi loistavalla laadulla

SureColor SC-T -sarjan tulostimet integroituvat 
saumattomasti työnkulkuihisi helppokäyttöisellä 
tulostussovelluksellamme tai käyttämällä lisävarusteena 
saatavaa Adobe® PostScript® 3™ -moduulia (high 
end -malleihin), joka tukee PDF-, JPEG- ja Tiff-
tiedostomuotoja. Tulostus onnistuu myös CAD-
tiedostoista ja useista julkaisuohjelmasovelluksista ja 
suunnitteluohjelmistopaketeista.

Rakennusala 
Hallitse kustannuksia ja lisää joustavuutta

Tee vaikutus asiakkaisiisi ja yhteistyökumppaneihisi 
esittämällä suuren koon asiakirjat ja suunnitelmat 
huipputason kirkkaudella, kuvanlaadulla ja 
yksityiskohtaisuudella. Luo nopeasti ja tarkasti 
rakennusten sisämerkinnät, rakennuspeitteet, 
rakennustelineiden suojat ja suuret aitabannerit 
kustannustehokkaasti omien seinien sisällä. 
Suurkokotulostimella CAD-piirustusten ja muiden 
suunnitelmarenderöintien siirtäminen paperille on 
helppoa.

Koulutus 
Inspiraatiota uudelle sukupolvelle

Kouluissa, keskiasteen oppilaitoksissa ja yliopistoissa 
tarvitaan uusinta teknologiaa kannustamaan ja 
inspiroimaan uutta sukupolvea. Innosta opiskelijoita 
ja opettajia luomalla luokkahuoneeseen upeita 
oheismateriaaleja ja tulosta koulun tapahtumien 
mainokset paikan päällä.



Ammattimaista suorituskykyä kaikilla tasoilla

Kaikki, mitä Epsonilta odotat – laatu, innovaatio ja suorituskyky – viimeisteltynä ja kompaktina 
suunnitteluna, joka sopii pienimpiinkin työtiloihin. Matalat kokonaiskustannukset sopivat ihanteellisesti 
yrityksille, jotka ovat siirtymässä ulkoistetusta suurkokotulostuksesta talon sisäiseen. Wi-Fi-verkkoliitännät 
mahdollistavat tulostamisen mistä tahansa mobiililaitteen ja yhteensopivien sovellusten avulla. 

Uudet SureColor SC-Tx100- ja SC-Tx400-mallit vaativat kaikista suurkokotulostimistamme vähiten tilaa, 
joten ne mahtuvat pienimpiinkin työtiloihin. Joissain malleissa on myös käyttäjäystävälliset intuitiiviset 
hallintatoiminnot ja yksinkertainen musteenvaihto. 

Erittäin nopea suurkokomustesuihkutulostus, nopeudet alkaen 22 s / A1-sivu, ei laadun heikkenemistä 
UltraChrome XD2 -musteen ansiosta, hämmästyttävät lopputulokset.

SureColor SC-T3400, T3400N, T5400 

Perustason pöytä- tai lattiasuurkokotulostimet, jotka vaativat erittäin vähän tilaa ja 
asentamista. Intuitiivinen ja helppopääsyinen käyttöliittymä. Tuota upeita tulosteita 
uudestaan ja uudestaan värin tai yksityiskohtien kärsimättä. Lisää tuottavuuttasi 
mustepatruunoiden kokovalikoimalla: 110 ml ja 350 ml mustana ja värillisenä.

SureColor SC-T -sarjan 
suurkokotulostinvalikoima

SureColor SC-T3100, T3100N, T5100, T5100N

Perustason pöytä- tai lattiasuurkokotulostimet, jotka vievät vähiten tilaa ja sopivat 
litteytensä ansiosta ahtaimpiinkin tiloihin. Luo ammattilaatuisia suurkokotulosteita 
päivittäin tai silloin, kun niitä tarvitset. Mustepatruunoita on saatavana erikokoisina, 
joten voit hallita yleiskustannuksiasi ja tuottavuuttasi: 
50 ml tai 80 ml mustana, 26 ml tai 50 ml värillisenä. 





Tarpeisiisi räätälöidyt tulostimet

SureColor SC-T5200, SC-T5200D

36 tuuman nelivärinen suurkokotulostin. Huippuresoluutio 
ja -kuvanlaatu. Uskomattoman helppokäyttöinen niin 
suunnittelun ammattilaisille kuin aloittelijoillekin. Pystyy 
synkronoitumaan suoraan useiden CAD-ohjelmien ja johtavien 
suunnitteluohjelmien kanssa – täydellinen monipuoliseen 
ja monitieteiseen suunnittelutoimistoon. Saatavana 
vakiokonfiguraationa tai kaksoisrullalla.

SureColor SC-T3200

24 tuuman nelivärinen suurkuvatulostus nopeasti ja 
tarkasti. Yhdistää intuitiivisesti monenlaisiin grafiikka-, 
CAD- ja GIS-ohjelmiin ja soveltuu siksi täydellisesti kiireisiin 
tuotantoympäristöihin. Saatavana vain vakiokonfiguraationa 
(yksi rulla).

Suurkokotulostimet kaikkiin työtiloihin

Julisteista ja bannereista taidekuviin, sisätilojen merkinnöistä ja lyhytaikaisista ulkotilojen merkinnöistä 
kopioihin – herätä luomuksesi eloon SureColor SC-Tx200 tulostimilla. Kaikissa 24, 36 ja 44 tuuman 
valikoiman tulostimissamme on PrecisionCore TFP -tulostuspää, jolla on elinikäinen takuu. UltraChrome 
XD -musteella saadaan kestäviä tulosteita, jotka ovat tahriintumattomia ja vedenkestäviä. Kaikissa 
malleissa on myös 1 Gt:n RAM nopeaa kuvankäsittelyä varten, ja tarjoamme lisävarusteena 320 Gt:n 
HDD-päivityksen töiden välimuistiin tallentamista ja palautusta varten.

SureColor SC-Tx200 -valikoima tarjoaa:

– Mallit, joissa on monitoimiset tulostus-, kopiointi- ja skannaustoiminnot

– Lisävarusteena Adobe® PostScript® 3™ -tuki 2 x 1,6 GHz:n CPU:lla, joka mahdollistaa useiden 
tiedostomuotojen, myös runsasdataisten tiedostojen, nopean ja suoran tulostuksen

– Erilliset mallit vakio- tai kaksoisrullakokoonpanossa, jotka mahdollistavat automaattisen paperinsyötön 
ja telojen vaihtamisen

– Valikoima mustepatruunakokoja – 110 ml, 350 ml ja 700 ml – säästää aikaa ja rahaa vaihdoissa



Tarpeisiisi räätälöidyt tulostimet
SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP

36 tuuman nelivärinen suurkokotulostin, jossa on integroitu 
näyttö skannausta, kopiointia ja jakamista varten. Terävät 
ja tarkat tulosteet kustannustehokkaasti. Saatavana 
vakiokonfiguraationa tai kaksoisrullalla.

SureColor SC-T7200, T7200D

44 tuuman korkeanopeuksinen nelivärinen suurkokotulostin, jossa 
yhdistyvät suorituskyky, laatu ja vastine rahoillesi. Tarjoaa maksimaalisen 
tuottavuuden ja joustavuuden ja soveltuu siksi täydellisesti käytettäväksi 
CAD:n kanssa, kopioimisessa, koulutuksessa ja myymäläjulisteiden 
tulostuksessa. Tarjoaa lyömättömän yhdistelmän tarkkuutta ja nopeutta. 
Saatavana vakiokonfiguraationa tai kaksoisrullalla. 

SureColor SC-T7200 MFP, SC-T7200D MFP

44 tuuman korkeanopeuksinen nelivärinen suurkokotulostin, jossa 
on integroitu näyttö skannausta, kopiointia ja jakamista varten. Voit 
kopioida A1-asiakirjan vain 39 sekunnissa ja tulostaa A1-tulosteen 
28 sekunnissa. Asiakirjat ja valokuvat skannataan 600 dpi:n optisella 
resoluutiolla, jolloin saadaan kirkkaat kopiot sekä värillisenä että 
mustavalkoisena. Saatavana vakiokonfiguraationa tai kaksoisrullalla. 



Malli SC-T3100(N) SC-T3400(N) SC-T3200

Muste

Mustesarja 4-väripigmentti 4-väripigmentti 5-väripigmentti

Musteen väri CMY, Mk CMY, Mk CMY, Pk, Mk

I/C-tilavuus (ml)
Bk: 50/80
Cl: 26/50

110/350 110/350/700

Nopeus Tulostusmäärä (s)1 34 25 30

Käyttöpaneeli 4,3" kosketus 4,3" kosketus 2,7" väri

Tulostusmateriaalit

Enimmäisläpimitta (mm) Ø110 Ø170 Ø150

Paperihylsyt 2 tuumaa 2/3 tuumaa 2/3 tuumaa

Tulostusmateriaalin 
enimmäispaksuus (mm)

Rulla: 0,21
Arkki: 0,27

Rulla: 0,3
Arkki: 0,3

Rulla: 0,5
Arkki: 0,8
Pahvi: 1,5

Julistepahvi – – Kyllä

Reunukseton tuloste – Kyllä Kyllä

ASF Kyllä (A3) – –

Liitännät

I/F USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN

USB direct – Kyllä –

Tulostuskieli HP-GL/2 Kyllä Kyllä Kyllä

HDD/HW RIP – –
HW RIP: valinnainen

HDD: valinnainen (320 Gt)

Energiankulutus (w) (tulosta/odota/virran 
katkaisu)

28/8/0,2 34/13/0,25 52/3/0,5

Koko (mm) 
L x S x K

Jalustallinen 970 x 696 x 913 1 080 x 750 x 1 060 1 050 x 762 x 1 117

Ilman jalustaa 970 x 505 x 230 1 080 x 668 x 585 1 050 x 691 x 613

Paino (kg)

Jalustallinen 38 64 67

Ilman jalustaa 27 49 54

1 tila: CAD-luonnos/tulostusmateriaali: Tavallinen paperi A1

24 tuuman tulostimetTuotteen tekniset tiedot



SC-T5100(N) SC-T5400 SC-T5200(D)(MFP) SC-T7200(D)(MFP)

4-väripigmentti 4-väripigmentti 5-väripigmentti 5-väripigmentti

CMY, Mk CMY, Mk CMY, Pk, Mk CMY, Pk, Mk

Bk: 50/80
Cl: 26/50

110/350 110/350/700 110/350/700

31 22 28 28

4,3" kosketus 4,3" kosketus 2,7" väri 2,7" väri

Ø110 Ø170 Ø150 Ø150

2 tuumaa 2/3 tuumaa 2/3 tuumaa 2/3 tuumaa

Rulla: 0,21
Arkki: 0,27

Rulla: 0,3
Arkki: 0,3

Rulla: 0,5
Arkki: 0,8
Pahvi: 1,5

Rulla: 0,5
Arkki: 0,8
Pahvi: 1,5

– – Kyllä Kyllä

– Kyllä Kyllä Kyllä

Kyllä (A3) – – –

USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN USB/LAN

– Kyllä – –

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

– –
HW RIP: valinnainen

HDD: valinnainen (320 Gt)
HW RIP: valinnainen

HDD: valinnainen (320 Gt)

28/8/0,2 38/13/0,25 60/3/0,5 60/3/0,5

1 268 x 696 x 913 1 385 x 750 x 1 060 1 405 x 762 x 1 128 1 405 x 762 x 1 128

1 268 x 505 x 230 – – –

46 76 84 84

33 – – –

36 tuuman tulostimet 44 tuuman tulostimet
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Lisätietoja osoitteesta www.epson.fi

Muste ja kulutusosat

UltraChrome XD valokuvamusta 110 ml C13T692100

UltraChrome XD syaani 110 ml C13T692200

UltraChrome XD magenta 110 ml C13T692300

UltraChrome XD keltainen 110 ml C13T692400

UltraChrome XD mattamusta 110 ml C13T692500

UltraChrome XD valokuvamusta 350 ml C13T693100

UltraChrome XD syaani 350 ml C13T693200

UltraChrome XD magenta 350 ml C13T693300

UltraChrome XD keltainen 350 ml C13T693400

UltraChrome XD mattamusta 350 ml C13T693500

UltraChrome XD valokuvamusta 700 ml C13T694100

UltraChrome XD syaani 700 ml C13T694200

UltraChrome XD magenta 700 ml C13T694300

UltraChrome XD keltainen 700 ml C13T694400

UltraChrome XD mattamusta 700 ml C13T694500

Ylläpitopakkaus C13T619300

Muste ja kulutusosat

UltraChrome XD2 syaani 26 ml C13T40C240

UltraChrome XD2 keltainen 26 ml C13T40C440

UltraChrome XD2 magenta 26 ml C13T40C340

UltraChrome XD2 musta 50 ml C13T40C140

UltraChrome XD2 syaani 50 ml C13T40D240

UltraChrome XD2 magenta 50 ml C13T40D340

UltraChrome XD2 keltainen 50 ml C13T40D440

UltraChrome XD2 musta 80 ml C13T40D140

Ylläpitopakkaus C13S210057

Muste ja kulutusosat

UltraChrome XD2 syaani 110 ml C13T41R240

UltraChrome XD2 keltainen 110 ml C13T41R440

UltraChrome XD2 magenta 110 ml C13T41R340

UltraChrome XD2 musta 110 ml C13T41R540

UltraChrome XD2 syaani 350 ml C13T41F240

UltraChrome XD2 magenta 350 ml C13T41F340

UltraChrome XD2 keltainen 350 ml C13T41F440

UltraChrome XD2 musta 350 ml C13T41F540

Ylläpitopakkaus C13T699700

Pakkauksen sisältö

Ohjain ja apuohjelmat (CD)

Käyttöopas (CD)

Asennusopas

Keskusyksikkö

Virtajohto

Erilliset mustepatruunat

Lisävarusteet

Adobe® PostScript® 3™ 
-laajennusyksikkö C12C891131

320 Gt:n kiintolevyasema (HDD) C12C848031

MFP-skanneri 36 tuumaa C12C891071

MFP-skannerin jalusta 36 tuumaa C12C844151

MFP-skannerin jalusta 44 tuumaa C12C844161

Rullamateriaalin adapteri C12C811401

Lisävarusteet

Jalusta 24 tuumaa T3100 C12C933151

Jalusta 36 tuumaa T5100 C12C933091

Rullan kara 24 tuumaa C12C933211

Rullan kara 36 tuumaa C12C933131

Automaattileikkurin varaterä C13S210055

Lisävarusteet

Rullan kara 24 tuumaa C12C933281

Rullan kara 36 tuumaa C12C933301

Automaattileikkurin varaterä C13S902007

Reunukseton vaihtotyyny C13S400064

SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)

SureColor SC-T3100(N), SC-T5100(N)

SureColor SC-T3400(N), SC-T5400 

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

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




