Epson SureColor SC-F500

Geef uw bedrijf
een boost

Breid uw bedrijfsaanbod uit
De nieuwe SureColor SC-F500 biedt grootse zakelijke
mogelijkheden in een compact 24-inch design.
De jongste telg uit onze familie van dye-sublimatieprinters, maakt gebruik
van flessen van 140 ml om tot lagere totale eigendomskosten (TCO)
te komen. Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door de inkttanks
bij te vullen en door te gaan met printen. En doordat gebruik wordt
gemaakt van hoogwaardige dye-sublimatie-inkten, zijn afdrukken van
de SureColor SC-F500 niet alleen levendiger, maar ook sneller droog.
De printer biedt een complete zakelijke oplossing die geheel in eigen beheer
door Epson is ontwikkeld om innovatie op elk niveau te bieden, ten behoeve
van promotietoepassingen, superieure printprestaties op textiel, soft signagemateriaal en interieur- en promotieartikelen voor uiteenlopende bedrijfstakken.

Belangrijkste kenmerken
Gebruiksgemak

Praktisch

Wi-Fi, met 4,3-inch touchscreen en
Epson Edge-ondersteuning

Compact formaat, met automatische
mediawisseling, intelligente levering van
afdrukken en optionele houder

Bijhouden van kosten

Gemak en capaciteit

Ingebouwd boekhoudprogramma
zorgt dat u de controle houdt

Inkt bijvullen tijdens afdrukken

Epson-kwaliteit,
met u in gedachten
De SureColor SC-F500 is ideaal voor het produceren
van kleine promotieartikelen en harde substraten, en is
een nieuwe, compacte dye-sublimatieprinter die geen
concessies doet aan kwaliteit of prestaties.
De SC-F500 is het nieuwste model in ons assortiment innovatieve Epson
producten, ontworpen met u in gedachten. Door een voortdurende dialoog
met onze klanten begrijpen we wat belangrijk voor u is en zorgen we ervoor dat
de ontwikkeling en productie van onze producten aan uw behoeften voldoet.
Onze kerntechnologieën zijn ontworpen om naadloos samen te werken om
kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare resultaten te leveren. Naast deze
kwaliteit bieden we een standaardgarantie van één jaar.
Voldoen aan de voorschriften
Voor uw gemoedsrust bevat het Epson-pakket hardware, software, media
en garantie, plus inkten die voldoen aan de veiligheids- en milieuwetgeving,
inclusief Oeko-tex-certificering en REACH.

De efficiëntie die u wilt, de
eenvoud die u nodig hebt
De compacte SC-F500 past naadloos in uw werkruimte
en verbetert bovendien uw werkprocessen. Deze
kleine ruimtebesparende 24-inch printer zit boordevol
technologie om u tijd te besparen, de productiviteit te
verhogen en het leven gemakkelijker te maken.
Eenvoudig te gebruiken touchscreen

Beschermkap van de printkop

Het intuïtieve 4.3-inch touchscreen biedt gemakkelijke
toegang tot de benodigde informatie en kan zelfs met
handschoenen aan worden bediend.

De beschermkap van de printkop verbetert de efficiëntie
door een mediacrash met de printkop te voorkomen.

Inkttoevoeroplossing

Het innovatieve stofbestendige ontwerp voorkomt dat stof
de printer kan binnendringen, waarmee mis-prints door
verstopte spuitkoppen en tijdrovende reinigingscycli worden
voorkomen, zelfs in stoffige omgevingen.

Onze innovatieve inktflessen kunnen worden gebruikt
om de inkt tijdens het printen aan te vullen, waardoor
de downtime aanzienlijk wordt verminderd.

Stofbestendig ontwerp

Toepassingen
Promotieartikelen en geschenken
Of u nu mokken, muismatten, sleutelhangers, telefoonhoesjes of andere
promotionele artikelen voor scholen of bedrijven print, de SC-F500 helpt
u bij het stroomlijnen van de productie met minimale verspilling.
Textiel en kleding
De SC-F500 is ideaal voor de kleinschalige productie van artikelen als
kussenslopen en kleding.
Harde substraten
Maak fotografische beelden van hoge kwaliteit op gecoate houtsoorten
en kunststoffen.

Model

SureColor SC-F500

Printkopconfiguratie

PrecisionCore TFP-printkop

Printsnelheid

A1 70 seconden

Touchscreen

4,3 inch

Max. printresolutie

2400 x 1200 dpi

Papierbreedte (rol)

Papierrol: 210 mm - 620 mm
Losse vellen: 210 mm - 620 mm
ASF: A4 - A3

Papierdikte

Papierrol: 0,05 mm - 0,21 mm
Losse vellen: 0,12 mm - 0,27 mm
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Max. rol

110 mm/3 kg

Type inkt

Dye-sublimatie-inkt

Inktformaat (140 ml)
Aantal inkten

4 kleuren (CMYK)

SKU inkt

Zwart C13T49N100
Cyaan C13T49N200
Magenta C13T49N300
Geel C13T49N400

Onderhoudspatroon

C13S210057

Afmetingen

970 x 811 x 245 mm
(Breedte x Diepte x Hoogte)

Gewicht

30 kg

Houder

C12C933151 (optioneel)

Netspanning

Wisselstroom 100 tot 240 V 50/60 Hz

Garantie

1 jaar

We hechten veel waarde aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Epson hecht veel waarde aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Dit betekent
dat we rekening houden met duurzaamheid vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie.
Wij maken klanten bewust van de milieuvoordelen die de inzet van technologie met zich
mee kan brengen. Het kan hierbij gaan om het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden
met behulp van innovatieve robotica, energiebesparing door middel van onze zakelijke
printtechnologie of om revolutionaire digitale oplossingen voor het printen op textiel.
Wij streven ernaar te voldoen aan alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde
Naties en aan de doelstellingen van de kringloopeconomie. Wij bieden duurzame innovaties
omdat wij onderkennen dat de keuzes die wij maken als organisaties, individuele personen of
als maatschappij in het algemeen, essentieel zullen zijn voor ons gezamenlijk succes.
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De inhoud van deze brochure is niet goedgekeurd door de Verenigde Naties en weerspiegelt niet de zienswijzen van
de Verenigde Naties, haar functionarissen of lidstaten www.un.org/sustainabledevelopment

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

@EpsonEurope
epson-nederland
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

