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Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Konfigurace tiskové hlavy Tisková hlava PrecisionCore TFP Tisková hlava PrecisionCore TFP Tisková hlava PrecisionCore 
MicroTFP

Rychlost tisku A1 70 sekund A1 70 sekund A4 65 sekund

Dotyková obrazovka 4,3" 4,3" 2,4" (standardní obrazovka)

Max. rozlišení tisku 2 400 x 1 200 dpi 2 400 x 1 200 dpi 600 x 1 200 dpi

Šířka papíru 
Role papíru: 210 až 610 mm 
Jednotlivý list: 210 až 610 mm 
Automatický podavač listů: A4–A3

Role papíru: 210 až 610 mm 
Jednotlivý list: 210 až 610 mm 
Automatický podavač listů: A4–A3

Jednotlivý list: A4

Tloušťka papíru

Role papíru: 0,05 až 0,21 mm 
Jednotlivý list: 0,12 až 0,27 mm 
Automatický podavač listů: 0,12 
až 0,27 mm

Role papíru: 0,05 až 0,21 mm 
Jednotlivý list: 0,12 až 0,27 mm
Automatický podavač listů: 0,12 
až 0,27 mm

Jednotlivý list: 0,12 mm

Max. Role 110 mm / 17 kg 110 mm / 17 kg Nelze

Typ inkoustu Dye-sub inkoust Dye-sub inkoust Dye-sub inkoust

Počet inkoustů (140 ml) 4 barvy (C, M, Y, K) 4 barvy (C, FluoPink, FluoYellow, K) 4 barvy (C, M, Y, K)

SKU inkoustu Black C13T49N100 Black C13T49N100 Black C13T49N100

Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Fluorescent Pink C13T49F800 Magenta C13T49N300

Yellow C13T49N400 Fluorescent Yellow C13T49F700 Yellow C13T49N400

Sada pro údržbu C13S210057 C13S210057 C13S210125

Rozměry 
(šířka x hloubka x výška) 970 x 577 x 245 mm 970 x 577 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Hmotnost 30 kg 30 kg 4,6 kg

Stojan C12C933151 (volitelné) C12C933151 (volitelné) Neuvedeno

Napětí 100–240 V stř., 50/60 Hz 100–240 V stř., 50/60 Hz 100–240 V stř., 50/60 Hz

Záruka Roční Roční Roční (6 000 listů)

Získejte nové příležitosti 
a dosáhněte svých cílů

Tiskárny SureColor SC-F100, SC-F500 a SC-F501

Tiskárny SureColor SC-F500, SC-F501 a SC-F100 jsou 
ideální pro produkci malých reklamních předmětů na 
pevných substrátech a textiliích. Jedná se o kompaktní 
sublimační tiskárny, pro které kvalita ani výkon nejsou 
otázkou kompromisu.

Naše řada inovativních produktů Epson byla navržena s ohledem na uživatele. 
Prostřednictvím neustálého dialogu s našimi zákazníky rozumíme tomu, co je pro 
vás důležité, a dáváme si záležet na tom, aby vývoj a výroba našich produktů 
splňovaly vaše potřeby.

Základní technologie společnosti Epson jsou navrženy tak, aby spolu hladce 
fungovaly a dosahovaly vysoce kvalitních a spolehlivých výsledků. Abychom našim 
zákazníkům nabídli ještě větší pocit jistoty, poskytujeme také roční záruku.

Dodržujte předpisy 

Balíček Epson obsahuje hardware, software, média, záruku a inkousty, které 
splňují legislativní požadavky s ohledem na zabezpečení a životní prostředí, včetně 
certifikace OEKO-TEX.

Objevte nekompromisní 
kvalitu

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

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

@epsonczech 

epson-ceska-republika

http://www.epson.cz
https://www.instagram.com/epsonczech
https://www.instagram.com/epsonczech
https://www.linkedin.com/company/epson-%C4%8Desk%C3%A1-republika/


Rozšiřte své portfolio služeb Zjednodušte své 
pracovní postupy 
a zvyšte efektivituTiskárny řady SureColor SC-F nabízejí všestranné 

možnosti produkce. Můžete tedy nabízet širší portfolio 
služeb. Tyto tiskárny nejenom splní požadavky firem, 
ale lze je také použít k tvorbě zábavných, flexibilních 
a ziskových jednorázových dárkových předmětů, jako jsou 
individuálně přizpůsobená pouzdra nebo láhve na vodu. 

V prostředích, kde na prostoru obzvláště záleží, kompaktní a spolehlivá sublimační 
tiskárna SC-F100 formátu A4 zaručí nízké celkové náklady na vlastnictví a rychlé 
vyřízení objednávek. Potřebujete-li velký formát, ale v kompaktním, 24" designu, 
model SC-F500 je tím pravým řešením. Podobný model, SC-F501, podporuje 
úchvatný fluorescenční žlutý a fluorescenční růžový inkoust, díky čemuž můžete 
nabízet ještě více možností.

Tyto tiskárny nabízejí kompletní řešení pro firmy vyvinuté výhradně společností 
Epson, přinášející inovaci na všech úrovních. Jsou ideální pro propagační aplikace, 
prvotřídní textilie a reklamní poutače, a to pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Kompaktní tiskárna vám pomůže maximálně využít vaše 
pracovní prostory a zároveň zdokonalit pracovní postupy. 
Tyto kompaktní tiskárny jsou vybaveny funkcemi, které 
šetří váš čas, zvyšují produktivitu a usnadňují pracovní 
proces. 

Kompletní řada
Inteligentní řešení dodávání inkoustu

Výrazně omezte prostoje a minimalizujte riziko chyb díky 
barevně rozlišeným lahvičkám s inkoustem o objemu 140 ml, 
které se snadno používají. A co víc, s tiskárnami SC-F500 
a SC-F501 můžete inkoust při tisku doplnit. 

SC-F100
Kompaktní rozměry 

Máte-li k dispozici pouze omezený prostor, jako například na 
prodejních pultech, kompaktní instalační prostor tiskárny 
SC-F100 o půdorysu A4 je ideální volbou, zejména pro 
začínající a malé firmy.

SC-F500 a SC-F501
Snadno použitelný dotykový panel  

Pomocí intuitivní dotykové obrazovky můžete snadno získat 
přístup ke všem provozním informacím, které potřebujete, 
a to i při použití rukavic.

Odolnost proti prachu 

Odolný design tiskárnu chrání proti pronikání prachu 
a zabraňuje vzniku chybných výtisků způsobených 
ucpáváním trysek. Zkracuje časově náročné čisticí cykly, 
a to i v prašném prostředí.

Jasné barvy

Vytvořte poutavé návrhy, které vyniknou oproti konkurenci. 
Pro model SC-F501 jsou k dispozici fluorescenční žluté 
a fluorescenční růžové inkousty.

Ochranný rám tiskové hlavy 

Vestavěný ochranný rám tiskové hlavy zabrání prodlevám 
a zbytečným nákladům způsobeným kolizí média a tiskové 
hlavy.

Praktičnost 

Kompaktní 24" šířka tisku s podavačem role 
a listů, inteligentní řešení pro tisk a volitelný stojan

Nízké náklady

Vestavěný nástroj pro účtování tisku vám umožní mít 
kontrolu nad náklady pro jednotlivé designy. Díky tomu 
můžete maximalizovat zisk.

Snadná obsluha 

Wi-Fi, 4,3" dotyková obrazovka a volitelná 
podpora funkce Epson Edge Print

Snadná obsluha 

Wi-Fi, 2,4" obrazovka, která se snadno 
prohlíží z libovolného úhlu

Praktičnost 

Papír se vkládá zepředu a tiskárna 
pojme až 150 listů.

Použití

Propagační a jednorázové dárkové předměty

Bez ohledu na to, zda tisknete hrníčky, klíčenky nebo individuálně 
přizpůsobené dárkové předměty s fotografií, jako jsou pouzdra na 
telefony a na tužky, řada SureColor SC-F vám pomůže zefektivnit 
produkci a minimalizovat plýtvání.

Textil a oblečení

Tiskárna je ideální pro nízkoobjemovou produkci individuálně 
přizpůsobených produktů, jako jsou tašky, povlaky na polštáře a šátky.

Epson Cloud Solution PORT
Stejně jako všechny modely Epson pro vyšší objem produkce, jsou 
všechny tyto tiskárny kompatibilní s portálem Epson Cloud Solution 
PORT. Epson Cloud Solution PORT je cloudový systém, který vám 
umožní monitorovat zařízení nebo několik tiskáren a řídit tak náklady 
a plánování výroby.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


