TUOTETIEDOT

SureColor SC-F2100 (4C)

SureColor SC-F2100 tarjoaa täydellisen DTG-paketin t-paitojen,
pikeepaitojen, kassien ja muiden tekstiilituotteiden suunnittelua ja niille
tulostamista varten.
Tulostimen, tulostuspään, musteet ja ohjelmiston käsittävään täydelliseen ratkaisuun
kuuluvalla SureColor SC-F2100 -vaatetulostimella voit suorittaa määrityksen ja aloittaa
t-paidoille ja muille tuotteille tulostamisen välittömästi. Tämä uusi malli tulostaa entistä
nopeammin ja laadukkaammin, vähentää tukitoimien tarvetta ja mahdollistaa omien
mallien luonnin.
Täydellinen ratkaisu
SC-F2100 kuuluu tulostimen, tulostuspään, musteen, ohjelmiston ja takuun sisältävään
täydelliseen Epson DTG ‑ratkaisuun, joten voit olla varma, että kaikki osat on 
suunniteltu ja laajasti testattu optimaalisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
Entistä nopeampaa ja korkealaatuisempaa tulostusta
Tulostin toimii aiempia malleja nopeammin, ja se tuo käyttöön uusia pikatulostustiloja
ja käynnistystä nopeuttavan parannetun musteen kierron. Seripainatustoimintoa on
myös parannettu, mikä takaa kuvien entistä tasaisemman toiston ja laajemman
värintoiston.
Garment Creator -ohjelmisto
Epsonin monipuolisella ja maksuttomalla Garment Creator ‑ohjelmistolla voit lisätä 
tekstiä ja useita kuvia, luoda käyttäjäkohtaisia esiasetuksia kuvien säätöä varten sekä
käyttää pikakansiota ja CMYK-kuvien tukea.
Vähemmän toimenpiteitä
SC-F2100:n erillistä puhdistuskasettia käyttävä automaattinen ylläpitotila vähentää
merkittävästi säännöllisen ylläpidon tarvetta, ja laitteen pölynkokooja estää pölyä
kertymästä tulostuspäähän. Lisävarusteena saatavat tekstiilitelan tartuntalevyt ja telan
tartuntatyökalu helpottavat vaatteiden sijoittelua.
UltraChrome DG -muste
Epsonin UltraChrome DG -musteet toimitetaan 600 ml:n patruunoissa, ja eloisat värit
sekä kestävä, halkeilematon valkoinen muste soveltuvat tulostamiseen tummille
tekstiileille. Valkoinen muste kierrätetään tulostimen sisällä tukkiutumisen
vähentämiseksi.
Ympäristöystävällinen
Epsonin UltraChrome DG -musteelle on myönnetty OEKO-TEX:n®¹ ECO PASSPORT sertifikaatti.

KEY FEATURES
Parannettu nopeus ja laatu
Uusia pikatulostustiloja ja entistä tasaisempi
kuvien toisto
Täydellinen Epson-ratkaisu
Sisältää tulostimen, tulostuspään, musteen,
ohjelmiston ja takuun
Monipuolinen Garment Creator ohjelmisto
Luo yksilöllisiä malleja lisäämällä tekstiä ja
yhdistelemällä kuvia
Nopeat huoltotoimet
Erillistä puhdistuskasettia käyttävä
automaattinen ylläpitotila
UltraChrome DG -musteet
Eloisat värit ja kestävät, halkeilemattomat
valkoisen sävyt

LOGISTICS INFORMATION

SureColor SC-F2100 (4C)

SKU

C11CF82301A1

Viivakoodi

8715946661100

Alkuperämaa

Kiina

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
CD-käyttöopas
Päälaite
Keskikokoinen tela
Huoltosarja
Jätemustepullo
Kova rulla
Ink set

TARVIKKEET
UltraChrome DG Black T725100 (600ml) (C13T725100)
UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) (C13T725200)
UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) (C13T725300)
UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) (C13T725400)
Hukkaväriainesäiliö T724000 (C13T724000)
Singlepack Cleaning Cartridge T736000 (C13T736000)
Maintenance Kit T736200 (C13T736200)
Epson Head Cleaning Set S092001 (C13S092001)
Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet
for scale x 5 sheets) (C13S092021)
Platen Grip Pad - L (C13S210075)
Platen Grip Pad - M (C13S210076)
Platen Grip Pad - S (C13S210077)
Pre-treatment Liquid (C13T43R100)

LISÄVARUSTEET
SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951
SureColor SC-F2100 Large Platen
C12C933921
SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971
SureColor SC-F2100 Medium Platen
C12C933931
SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961
SureColor SC-F2100 Small Platen
C12C933941

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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1. ECO PASSPORT by OEKO-TEX® on järjestelmä, jonka avulla
tekstiilikemikaalien toimittajat osoittavat, että heidän
tuotteitaan voi käyttää kestävän kehityksen mukaisessa
tekstiilituotannossa. Epson UltraChrome DG -muste ja
esikäsittely ovat Eco Passport -sertifioituja. Tämä on
tekstiiliteollisuuden kansainvälinen turvallisuusstandardi. Sen
on vahvistettu olevan turvallista niin aikuisille, lapsille
kuin vauvoillekin.

