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DATASHEET / BROCHURE

76-инчовият сублимационен принтер на промишлено ниво, който 
повишава стандартите за производителност.

SureColor SC-F10000 е разработен предимно за бърз, високообемен 
сублимационен печат. Неговият устойчив дизайн осигурява последователност, 
надеждност, висококачествена производителност и позволява множество 
приложения, включително: мода, спортно облекло, обзавеждане за дома и 
означения от плат.

Неизменно качество
Epson произвежда всички компоненти за SC-F10000, включително печатащи 
глави, мастила и софтуер, за да се постигне постоянното ниво на качество, което 
потребителите очакват. Допълнителна поддръжка се предоставя чрез EMX 
файлове и медии за Epson, за да се осигурят правилни цветови профили и 
настройки на машината. Освен това печатащата глава PrecisionCore MicroTFP с 
общо 12 800 дюзи и ширина 4,7 инча предлага по-голяма печатна площ за по-
бърза работа.

Надеждност, на която можете да се доверите
Устойчивият промишлен дизайн на SC-F10000 помага за производството на 
висококачествена продукция ден след ден. Надеждността на принтера е 
допълнително подобрена чрез: Подобрено автоматично управление на 
обтягането (Ad-ATC) за прецизно и стабилно подаване на медии дори за тънки 
медии, технология за автоматично регулиране (включваща вградена RGB камера) 
и поддържащ софтуер, който позволява на потребителите да наблюдават 
производителността на принтера, дори дистанционно. SC-F10000 включва също 
така части, които могат да се cменят от оператора, за да се увеличи времето за 
работа и да се подобри производителността.

Висока производителност
Всеки компонент в SC-F10000 е специално проектиран, не само за да подобри 
потребителското изживяване, но и за да помогне за повишаване на 
производителността, подобряване на ефективността и
намаляване на разходите. Производителността на потребителя се подобрява 
допълнително чрез решението за голям обем мастило (3-литрови и 10-литрови 
кутии за мастило) и функцията за cмяна на мастилото по време на работа.

Скорост
Печатащата глава PrecisionCore MicroTFP и високоефективният изсушител 
позволяват на SC-F10000 да печата до 255m2/час, съчетавайки качество с 
високоскоростен печат.

KEY FEATURES

Решение за голям обем мастило
10-литрови или 3-литрови кутии за 
мастило с възможност за смяна по време 
на работа
Високоскоростен печат
До 255m2/час
Технология Epson Precision Dot
Три специални сублимационни 
технологии (полутон, справочни таблици 
(LUT) и микротъкане)
Подобрено автоматично управление 
на обтягането
За прецизно и стабилно подаване на 
медии
Цялостно решение от Epson
Включително печатащи глави, мастило, 
фърмуер и софтуер.



ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

Maintenance Kit S210103 C13S210103
Wiper Roll SC-F10000 C13S210065
UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440
UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340
UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240
UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140
UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340
UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440
UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240
UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140
Waste Ink Bottle 4L C13S210071

OPTIONAL ACCESSORIES

Take Up Media Holder SC-F10000
C12C933881
Take In Media Holder SC-F10000
C12C933901
Presser Roller Spacer SC-F10000
C12C936041
Media Cleaner Brush
C12C936031

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CF84301A0

Щрихкод/Баркод 8715946690230

Страна на произход China

SureColor SC-F10000

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Документи за гаранцията
Упътване за експлоатация (CD)
Кабел за ел. захранването
Ink set

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


