
Превъзходна 
производителност, 
изключително качество.

Сублимационни принтери от серия SureColor SC-F



Цялостна подкрепа за Вас

Спокойствие

Ние се гордеем с разработването на продукти на Epson, които работят в хармония 
помежду си, така че винаги да постигате отлични резултати. 

Лесна употреба 

Нашите иновативни технологии, например автоматичната поддръжка на 
печатащата глава и усъвършенстваното управление на обтягането, Ви позволяват 
да увеличавате производствения капацитет и да избягвате скъпоструващи 
прекъсвания. 

Обслужване и поддръжка

Ние предлагаме стандартна едногодишна гаранция и възможност за избор 
на удължени възможности за обслужване според Вашите нужди. 

Готови за бъдещето

Серията сублимационни принтери SureColor SC-F се поддържа от Общността 
на независимите доставчици на софтуер на Epson, така че винаги се разработват 
и предлагат допълнителни приложения.

Подобрете бизнеса си 
с гъвкав и качествен печат

Серията сублимационни принтери SureColor SC-F осигурява 
бързина, здравина и производителност. Серията предлага 
цялостно бизнес решение чрез комбиниране на хардуер, 
мастило, медии и софтуер.

Серията е разработена изцяло от Epson, за да предостави иновация на всяко ниво –  
за превъзходен печат на текстилни материали, означения от плат, интериорни 
и промоционални материали, независимо дали става въпрос за спорт, мода, 
домашен декор или промоционални приложения.

Задоволете нуждите на Вашия бизнес с разнообразие от модели във формати до 
64 инча (1625 mm), печат при скорост до 108,6 m2 в час, с добавената възможност 
за печат с черно мастило HDK с висока детайлност за печат на специализирани 
модни артикули и облекла. Дизайнът против прах на серията помага да се избегнат 
неправилните разпечатки, а дори не е необходимо да спирате печатането, докато 
презареждате мастилото.

Добавете изчерпателното обслужване и поддръжка на Epson и имате цялостно 
решение за печат с нужните качество и гъвкавост, за да задоволите всички нужди 
на бизнеса си.





Ярки спортни облекла

Произвеждайте футболни тениски, дрехи за колоездене, 
плувни облекла и още много други неща в големи обеми със 
серията сублимационни принтери SureColor SC-F. Изберете 
от стандартизирани дизайни, на които можете да разчитате, 
и се възползвайте от високата производителност, за да 
намалите общата цена на притежание на принтера. Вдъхва 
живот на Вашите дизайни с ярки флуоресцентни мастила, 
които се предлагат със SC-F9400H.

Реализирайте нов бизнес потенциал

Серията сублимационни принтери SureColor SC-F Ви 
помага да получите най-добрите резултати за Вашия 
бизнес. Независимо дали търсите постоянство в 
производителността при печат на дрехи с голям обем, или 
изключително качество на сложни детайли за модния или 
домашния декор, серията задоволява Вашите изисквания.



Цветен моден дизайн

Позволете на Вашата креативност да се развихри с широката 
ни цветова гама, за да постигате резултати с високо качество. 
За модни дизайнери и предприемачи серията сублмационни 
принтери SureColor SC-F осигурява стабилност на цветовете 
и черни тонове с висока детайлност. Поддържането на 
нашите принтери е бързо и лесно. Независимо дали печатате 
една дреха, или използвате по-дълъг производствен цикъл, 
серията е идеална за динамични и взискателни изисквания 
върху широка гама от текстилни материали.

Желан декор

За интериорните дизайнери и собствениците на марки се 
гарантира качество и прецизни фотореалистични детайли, 
които са подходящи за оформяне на търговски или битови 
помещения. Серията сублимационни принтери SureColor SC-F 
отговаря на всички изисквания за печат за производство на 
завеси, щори, тапицерии, възглавници и керамични плочки, 
както и печат върху твърди материали чрез полиестерно 
покритие.

Изключителни означения от плат

Уверете се, че посланието Ви е ясно разбрано с означения 
в голям формат, които наистина се открояват. Серията 
сублимационни принтери SureColor SC-F позволява на 
доставчиците на печатни услуги, ателиетата за репродукция 
и рекламните агенции да създават означения от плат 
с помощта на полиестерни материи.

Атрактивни промоционални материали

Предложете личен стил с висококачествен печат за всички 
видове промоционални материали – от телефонни калъфи 
и чанти до чаши. Фотолабораториите, онлайн търговците 
на дребно и производителите ще се гордеят с високото 
качество на продуктите си, като същевременно гарантират, 
че бизнесът им се радва на ниска обща цена на притежание с 
помощта на серията сублимационни принтери SureColor SC-F. 



Изведете креативността до нови нива с нашата серия  
сублимационни принтери SureColor SC-F. Изберете най-добрия  
модел, който да отговаря на Вашите изисквания за обем, размер  
и формат. Насладете се на безпроблемна работа и пълна надеждност.

Флуоресцентно мастило

Два нови флуоресцентни цвята предлагат много повече 
цветови пермутации – идеално за фирми, които искат 
да разширят предлаганото в сферата на атрактивното 
спортно облекло.

Пълният пакет

Epson предлага цялостно решение – принтер, мастила, 
материали, софтуер и поддръжка. Epson Edge Print е включен 
като стандарт и този лесен за използване и богат на функции 
софтуер Ви помага да ускорите печатането и да увеличите 
производителността.

Висока производителност

SC-F9400 и SC-F9400H имат максимална скорост от 
108,6 м2/ч и са с ширмов нагревател за подобряване 
на изсушаването. Подобрената система за поемане 
с много прецизна регистрация също помага за увеличаване 
на производителността.

По-големи пакети с мастило

Торбичките с мастило CMYK са увеличени от 1 до 1,1 литра, 
което гарантира ефикасността на производството и високото 
качество на резултатите. 

SureColor SC-F9400 и SC-F9400H

Сублимационните принтери SC-F9400 и SC-F9400H 64" на Epson имат по-широка цветова 
палитра благодарение на допълнителните флуоресцентни жълти и розови мастила, което 
Ви позволява да отведете дизайните си на следващо ниво и в нови пазари, например 
спортно облекло и означения от плат.

С най-различни функции за увеличаване на производителността, включително увеличен 
обем на мастилото и софтуера Epson Edge Print, тези принтери гарантират както висока 
производителност, така и високо качество.

Бъдете иновативни със серията 
сублимационни принтери 
SureColor SC-F



SureColor SC-F7200

Цялостното решение за печат на текстилни 
материали и означения от плат с изключително 
качество.

Основни характеристики:

Печата до 64 инча (1625 mm) широчина и скорост 
до 58,9 м2 в час

Изключително надеждна автоматична поемаща 
ролка и прецизно пренавиване

Бързо съхнене, поддържано с ширмов нагревател

Зареждане на медиите от един оператор 
с автоматично обтягане на медиите

Стабилното боравене с ролковата хартия 
предотвратява местенето на хартията по 
време на печат

Добавете черно мастило HDK, за да подобрите 
плътността на черните тонове върху 
специализираните платове.

SureColor SC-F6300

Идеален за печат с ниски до средни обеми 
върху текстил и твърди материали.

Основни характеристики:

Печата до 44 инча (1117 mm) широчина и скорост 
до 63,4 м2 в час

Интегрална система мастило от 1,5 литра 
с възможност за допълване

Висококачествен печат върху твърди материали, 
включен като стандарт с режим HQ

Опционална ролка за автоматично поемане

Лесен достъп за по-бърза поддръжка



SureColor SC-F500

С компактния SC-F500 няма компромис с качеството или производителността.  
Разпечатките са по-ярки, а дизайните изсъхват по-бързо.

Принтерът е идеален за производство на малки промоционални артикули, текстилни 
материали и дрехи, означения от плат, интериорни и промоционални материали 
за печат и печат върху твърди материали, например дърво и пластмаса с покритие. 

Технология за пестене на време

Оборудван с най-новата ни технология за обработка на 
изображения, SC-F500 Ви спестява време и увеличава 
производителността. Неговият 4,3-инчов сензорен екран 
прави достъпа до информацията и управлението лесни – 
дори когато носите ръкавици.

Компактен дизайн

С широчина само 24инча пестящият място SC-F500 се побира 
лесно в повечето работни места, за да осигури резултати 
с високо качество.

Лесно презареждане на мастилото

Дори не е необходимо да спирате печатането, когато трябва 
да презаредите мастилото. Спестете време, увеличете 
производителността и намалете общата цена на притежание, 
като използвате бутилки от 140 ml, за да зареждате 
резервоарите за мастило, докато продължавате да печатате.

Печат със спокойствие

Дизайнът против прах намалява неправилните разпечатки 
и прекъсванията за почистване, като предотвратява 
попадането на прах в принтера и запушването на дюзите.

За Ваше спокойствие всеки пакет принтери на Epson 
включва хардуер, софтуер, медии и едногодишна гаранция. 
Нашите мастила са в съответствие със законодателството 
за безопасност и опазване на околната среда.

Разширете своите бизнес предложения





Усъвършенствани технологии, разработени специално 
за Epson, са в основата на нашата серия сублимационни 
принтери SureColor SC-F. Фирмите избират продуктите на 
Epson, за да увеличат максимално производителността си, 
да постигнат превъзходни резултати и да намалят общите 
разходи за притежание на принтерите си.

Интелигентни мастила

Мастилата UltraChrome DS на Epson произвеждат 
ярки цветове, резки контури и плавни градации. 
Устойчивостта на светлина и отмиване 
е превъзходна, а мастилата ни са устойчиви на 
износване и изпотяване. Нашата технология 
за обработка на изображенията PrecisionDot 
е висококачествен режим, който комбинира 
три технологии, които подобряват качеството 
на печат: модул за полутонове, справочни  
таблици и микротъкане.

Качество, на което можете да разчитате

Изработен с лазерно заварени рамки2, 
с помощта на прецизна технология за 
изображения и с постиженията на роботизираните 
решения от Epson, всеки принтер демонстрира 
пълния ангажимент към качеството на Epson.

Първокласно качество на картината

Печатащата глава PrecisionCore TFP на 
Epson осигурява изключително качество 
на картината със своята конфигурация  
на дюзите от 360 т/инч. Това гарантира  
максимална разделителна способност  
до 720 x 1440 т/инч. 

Пълно обслужване и поддръжка

Принтерите SureColor SC-F са със стандартна 
едногодишна гаранция и има възможност 
за удължено покритие. 

Постигнете високо-
качествени резултати 
от прецизен хардуер



Технология, която оптимизира 
резултатите Ви

Управлявайте резултатите от печата 
със софтуера Epson Edge Print. 
Просто инсталирайте хардуера 
и RIP софтуера и получете достъп 
до серия полезни функции, които 
включват преглед, папка за бърз 
достъп, копиране, изрязване, влагане, 
наслагване и постъпково и повтаряне.

Актуализации на софтуера, 
готови за Вас

Нашата Общност на независимите 
доставчици на софтуер поддържа 
серията сублимационни принтери 
SureColor SC-F, така че винаги ще се 
предлагат нови приложения. 

Отлични резултати с инструментите 
на Epson

Софтуерът Epson Edge Print работи 
интуитивно с други инструменти на 
Epson. Настройте персонализираните 
настройки за печат бързо и лесно 
с помощта на базирания на браузър 
Epson Edge Dashboard. Изчислете 
стойността на всяка разпечатка на 
базата на консумацията на мастило 
и хартия, като използвате инструмента 
за отчитане на разходите за 
широкоформатни принтери. 

Нашият софтуер Ви помага да виждате 
и планирате заданията за печат бързо 
и точно.



Epson Edge 
Dashboard

Модел SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Конфигурация на 
печатащата глава

Печатаща глава 
PrecisionCore TFP
800 дюзи x 4 канала x 
1 глава

Печатаща глава 
PrecisionCore TFP
360 дюзи x 4 канала x 
1 глава

Печатаща глава 
PrecisionCore TFP
360 дюзи x 4 канала x 
1 глава

Печатаща глава 
PrecisionCore TFP
360 дюзи x 4 канала x 
2 глави

Печатаща глава 
PrecisionCore TFP
360 дюзи x 5 канала x 
2 глави

Максимална скорост 
на печат A1 70 секунди 63,4 m2/ч 58,9 m2/ч 108,6 m²/ч 108,6 m²/ч

Скорост на печат  
с 2 преминавания - 30,4 м2/ч 30,3 м2/ч 60,1 m²/ч (4 цвята) 62 m²/час (6 цвята)

Скорост на печат  
с 4 преминавания - 15,8 м2/ч 16,2 м2/ч 29,9 m²/час (4 цвята) 32,1 m²/час (6 цвята)

Максимална 
разделителна 
способност на печата

2400 x 1200 т/инч 720 x 1440 т/инч 720 x 1440 т/инч 720 x 1440 т/инч 720 x 1440 т/инч

Макс. ширина на 
медиите 610 mm (24 инча) 1 118 mm (44 инча) 1 626 mm (64 инча) 1 626 mm (64 инча) 1 626 mm (64 инча)

Външен диаметър 
на ролката 110 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Макс. тегло на ролката 3 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Брой мастила 4 цвята (C,M,Y,K) 4 цвята (C,M,Y,K) 4 цвята (C,M,Y,K) 2 x 4 цвята (C,M,Y,K) 2 x 4 цвята (C,M,Y,K) + 
FY, FP

Капацитет на мастилото 140 ml 1,1 л 1 л 1,1 л 1,1 л, 1 л 
флуоресцентно

Размери
970 x 811 x 245 mm 
(ширина x дълбочина x 
височина)

1 608 x 1 128 x 917 mm 
(ширина x дълбочина x 
височина)

2 620 x 1 013 x 1 311 mm  
(ширина x дълбочина x 
височина)

2 620 x 934 x 1 332 mm 
(ширина x дълбочина x 
височина)

2 620 x 934 x 1 332 mm 
(ширина x дълбочина x 
височина)

Тегло 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Напрежение AC 100 V до 240 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 100 V до 240 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V,  
50 Hz – 60 Hz

AC 110 V – 220 V,  
50 Hz – 60 Hz

Поемане - Допълнително +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Гаранция 1 година на място 1 година на място 1 година на място 1 година на място 1 година на място
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1  Нашите мастила отговарят на изискванията за безопасност и опазване на околната среда, включително 
сертификацията Oeko-Tex и REACH. 

2 Лазерна заварка имат само моделите SureColor SC-F7200 и SC-F9400/9400H.

За допълнителна информация се обърнете към местния офис на Epson или посетете www.epson-europe.com 

Тотем Груп ЕООД
ул. Търговска 3
7005 Русе
България

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.

тел. +359 889 090101
e-mail: office@totem-group.eu
web: www.totem-group.eu


