
SureColor SC-F100
DATOVÝ LIST

Tiskárna určená pro malé a začínající podniky, které chtějí rozšířit svou 
nabídku v oblasti propagačních výrobků.

První sublimační tiskárna formátu A4 od společnosti Epson. Tiskárna SC-F100 
vyžaduje stejný instalační prostor jako stolní tiskárna formátu A4 a představuje tak 
ideální řešení pro tisk na propagační a individuálně přizpůsobené dárkové předměty, 
jako jsou hrnky, klíčenky, pouzdra na mobil a jiné malé produkty, je-li prostor na vašem 
stole prioritou. Splňuje také potřeby výrobců textilu, kteří chtějí vyrábět na míru takové 
výrobky, jako jsou malé tašky, zástěry, visačky a polštáře.

Komplexní tiskové řešení
Tiskárna SC-F100 je součástí komplexního tiskového řešení společnosti Epson, které 
zahrnuje inkousty, ovladač a papír. Vše je přitom navrženo k dosažení dokonalé 
harmonie. Díky záruce v délce 1 roku nebo 6 000 listů (podle toho, co nastane dříve), 
můžete být ještě klidnější. Uživatelé také mohou využívat novou platformu Epson 
Cloud Solution PORT, která jim umožní hlídat náklady na tisk a sledovat četnost 
používání tiskárny.

Kvalitní výstup
Tato kompaktní sublimační tiskárna je navržena tak, aby nabízela nové obchodní 
příležitosti díky vysoce kvalitnímu tisku na širokou škálu dárkových předmětů a 
propagačních výrobků. Tiskárna dosahuje vysoké kvality a konzistentních výsledků 
prostřednictvím tiskové hlavy Epson PrecisionCore MicroTFP a použitím LUT tabulek. 
SC-F100 je určena pro tisk na propagační výrobky, dárkové i upomínkové předměty.

Vyšší produktivita
Tiskárna SC-F100 nabízí malým podnikům rychlou realizaci a nízké celkové náklady na 
vlastnictví. Její nastavení, provozování a údržba navíc nevyžadují žádné odborné 
znalosti. Lahvičky s inkoustem o objemu 140 ml představují levnější alternativu k 
inkoustu v kazetách a umožňují firmám delší provoz a minimální prostoje.

Snadné používání
Technologie Epson jsou snadno použitelné a vysoce intuitivní. Kompaktní tiskárna SC-
F100 nabízí výklopnou 2,4" obrazovku, Wi-Fi připojení, funkci předního podávání a 
snadnou výměnu papíru (150 listů). 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Doplnitelný inkoust
Lahvičky s inkoustem o objemu 140 ml
Kompaktní design
S instalačním prostorem stolní tiskárny 
formátu A4
Možnosti připojení
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, připojení USB 
2.0
Komplexní tiskové řešení
Inkousty, ovladač a papír, vše navrženo k 
dosažení dokonalé harmonie
Vysoce kvalitní výstup
Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP 
zajišťuje konzistentní výsledky a kvalitu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Inkoustová technologie Sublimační tisk

TISK
Number of colours 4 colour
Barvy Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Min. velikost kapky 3,8 pl
Tiskové rozlišení 600 x 1.200 dpi

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Formáty papíru A4 (21.0x29,7 cm)

OBECNÉ INFORMACE
Napájení AC 100 V - 240 V
Rozměry výrobku 375 x 347 x 187 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 4,6 kg

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
Maintenance Box S210125 C13S210125
Víceúčelový transferový papír DS, listy A4 C13S400078

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CJ80302

Čárový kód 8715946690674

Země původu Filipíny

SureColor SC-F100

OBSAH DODÁVKY

Ink set
napájecí kabel
User guide
Záruční dokument

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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