
SureLab SL-D500

Valokuvien tulostus 
myymälässä, tapahtumissa 
sekä hotelli- ja ravintola-alalla
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Pienikokoinen tulostin valokuvien, 
korttien ja kalenterien tulostukseen

Kannettava SureLab SL-D500 tuo liiketoimintaasi joustavuutta 
esimerkiksi valokuvien ja korttien tulostuksessa.
Pienikokoinen, kevyt ja pinottava SL-D500-valokuvatulostin sopii 
erinomaisesti yksi- ja kaksipuolisten 10 x 15 cm ja 9 x 13 cm 
valokuvien, korttien ja kalentereiden tuotantoon.

Vastuullinen ratkaisu
SL-D500 auttaa vähentämään 
liiketoimintasi ympäristövaikutuksia. 
Se toimii lämmöttömästi ja kuluttaa 
hyvin vähän energiaa, mikä 
mahdollistaa ympäristövastuullisen 
tavan tuottaa pienikokoisia 
tulosteita. SL-D500 on suunniteltu 
minimoimaan ympäristövaikutukset: 
sillä on pienemmät toimituksen CO2-
päästöt ja pienempi tulostekohtainen 
energiankulutus kuin aiemmissa 
malleissa. Alkaen ensimmäisen SureLab-
tulostimen julkaisusta yli 10 vuotta 
sitten Epson on jatkuvasti pienentänyt 
tulostimen käytönaikaista energiankulusta 
500 watista vain 18 wattiin. Ympäris-
tövaikutuksia vähentää myös se, 
että mustepullojen pahvipakkaukset 
on valmistettu kokonaan kierrätetystä 
materiaalista. Tulostimen virransyöttö 
voidaan hoitaa verkkovirralla tai akuilla.

Laadukas ja luotettava 
tulostus

Pienikokoinen, kevyt 
ja kannettava

10 x 15 cm, yksi- 
ja kaksipuolisena

Tulosta helposti  
korkeatasoisia valokuvia

Vaikka SL-D500 on Epsonin 
pienikokoisin ja kevyin SureLab-
tulostin, valokuvien laadusta ei ole 
tingitty – laatu vastaa isomman 
SureLab SL-D1000(A) -mallin laatua. 

SL-D500 on erittäin luotettava ja helppo 
käyttää myös kotitulostimena. Siinä 
on automaattinen syöttölaite ja suuret 
uudelleentäytettävät mustesäiliöt, 
jotka mahdollistavat jopa 100 arkin 
tulostuksen ilman käyttäjän toimia.

Pienikokoinen ja aidosti kannettava
SL-D500-mallin avulla valokuva- 
ja kopiointiliikkeet voivat vapauttaa 
suuremmat tulostimensa 
arvokkaampia tilauksia varten. 

Suunnittelijoille, taiteilijoille ja 
korttien valmistajille tulostin tarjoaa 
helppokäyttöisen ratkaisun pienessä 
koossa. Hotelli- ja ravintola-alalla 
sekä tapahtumissa pienikokoista 
ja kevyttä tulostinta on helppo siirtää 
paikasta toiseen tai pitää pöydällä tai 
vastaanottotiskillä. 

4" x 6"
(101,6 mm x 152,4 mm)

3,5" x 5"
(89 mm x 127 mm)
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Pienikokoinen tulostin valokuvien, 
korttien ja kalenterien tulostukseen

Laadukasta tulostusta helposti 
ja alhaisilla kokonaiskustannuksilla

Ympäristön kannalta optimoitu 
energiankulutus1

1 Tukee akkukäyttöä. Akut myydään erikseen. Emme takaa yhteensopivuutta kaikkien akkujen 
kanssa. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Pinottava ja skaalattava

Monipuoliset liitännät

SL-D500-tulostimessa on 
monipuolinen liitäntävalikoima. Voit 
hallita sitä sovelluksella tai USB-, 
LAN- tai Wi-Fi-liitännän kautta. 
Tulostin tukee myös Epson Cloud 
Solution PORT- ja OrderController-
ohjelmia. 

Saumaton integrointi
SL-D500:n vankan rakenteen 
ja nelisivuisen metallikotelon ansiosta 
jopa kolme tulostinta voidaan pinota 
tuottavuuden parantamiseksi. Pienen 
koon ansiosta tämä tulostin sopii 
useimpiin tiloihin, ja sitä voidaan 
käyttää yhdessä muiden Epson-
tulostimien kanssa.

Epson SureLab 
OrderController 

USB-, LAN- ja Wi-Fi-liitännät



Malli SureLab SL-D500

Tulostusteknologia Tulostustapa Epson Micro Piezo drop-on-demand -mustesuihkuteknologia,  
suorituskykyinen tulostuspääteknologia vaativiin tulostusympäristöihin, 
muuttuvan pisarakoon teknologia

Maksimiresoluutio 1 440 × 720 dpi

Pienin pisarakoko 2,5 pl

Tulostusnopeus yksipuolisena – 
nopea / vakio / korkea laatu

250/180/100 tulostetta tunnissa – 15 x 10 cm / 6 x 4", reunaton 

Tulostusnopeus yksipuolisena 19,4 sekuntia 15 x 10 cm (6 x 4") tuloste

Tulostusnopeus kaksipuolisena – vakio 80 tulostetta tunnissa – 10 x 15 cm, reunaton

Muste Mustesarja 6 väriä, T54C-mustepullosarja

Saatavissa olevat värit musta, syaani, vaalea syaani, vaalea magenta, magenta, keltainen

Värikohtainen mustemäärä 70 ml

Musteteknologia UltracChrome® D6r-S

Materiaalit Materiaalinkäsittely 100 arkin paperikasetti, 10 x 15 cm (yksi- & kaksipuolinen tulostus)

Tuettu arkkikoko (paperilokero/
kaksipuolinen tulostus)

Leveys: 89 mm–102 mm
Pituus: 127 mm–152 mm

Paperin paksuus (paperilokero/ 
kaksipuolinen)

0,20–0,265 mm

Liitettävyys Liitännät Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)

Tulostuskieli ESC/P-R

Muisti 0,5 Gt

Käyttöympäristö Käyttölämpötila 10–35 °C

Käyttöympäristön kosteus 20–80 %, (ei tiivistyvää kosteutta)

Säilytyslämpötila Säilytys (ennen paketin purkamista) -20 °C–60 °C, 1 kuukausi  
lämpötilassa 40 °C, 120 tuntia lämpötilassa 60 °C 
Säilytys (paketin purkamisen jälkeen) -20 °C–40 °C, 1 kuukausi 
lämpötilassa 40 °C

Kosteus (säilytys) 5–85 % (ei tiivistyvää kosteutta)

Mitat L x S x K (mm³) Tulostus (avoin paperitaso) 299 x 400 x 154

Säilytys 299 x 350 x 154

Paino (kg) 7

Pinottava Kyllä, jopa 3 yksikköä

Laiteturvallisuus Kensington-lukko; yhteyden salasanasuojaus (LCD)

Ohjauspaneeli Värillinen 1,44 tuumaa

Verkkovirtaa koskevat tiedot Jännite; nimellisvirta Vaihtovirta 100-120 V; 09A, 220-240 V, 50/60 Hz; 1,4 A

Energiankulutus Käyttö / valmiustila / lepotila / virta 
katkaistuna (valmiustila)

noin 18 W / noin 3,8 W / noin 1,4 W / noin 0,35 W (AC 220–240V)

Akustinen melutaso Äänenpaineen taso <db(A)> Noin 46 dB(A) tai vähemmän

Vaihtoehdot Vaihtoehdot Epson SureLab OrderController; Epson SureLab OrderController LE

Tarvikkeet Tarvikkeet Hukkavärisäiliö, rullasarja, T54C-mustesarja, Surelab Photo Paper DS 
Glossy/Luster 190, Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, Surelab 
Photo Paper Glossy/Luster 250

Järjestelmä Tuetut käyttöjärjestelmät Käyttöjärjestelmä: Windows®10; Windows®8.1; kaikissa 32- tai  
64-bittinen versio 
Käyttöjärjestelmä: Macintosh Mac OS X (10.9.5 tai uudempi); macOS 11x

Muut Tuotteen käyttöikä Osien vaihdon aikataulu: 100 000 arkin tulostus tai 5 vuoden käyttö

Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö Tulostin, hukkavärisäiliö, asennusopas, CD, virtajohto
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Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus 

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

@epsonsuomi

epson-suomi

http://www.instagram.com/Epsonsuomi
http://www.instagram.com/Epsonsuomi
https://www.linkedin.com/company/epson-suomi/



