SureColor SC-P7500 ja SC-P9500

Hämmästyttävä laatu, monipuoliset
käyttömahdollisuudet

Ei enää kompromisseja
SureColor SC-P7500- ja SC-P9500-suurkokotulostimet
tuovat käyttöön erittäin laajan värintoiston taiteilijoille
ja valokuvaajille, erittäin luotettavan toistokyvyn
ammattitasoiseen vedostukseen ja erittäin suuren
nopeuden laajamittaiseen tuotantoon. Sekä 24 tuuman
SC-P7500 että 44 tuuman SC-P9500 tarjoavat samat
huippuluokan ominaisuudet ja suorituskyvyn vaatimuksiasi
vastaavassa koossa.

Anna maailman nähdä,
mitä näet
Olet siirtänyt visiosi objektiivista valkokankaalle. Anna nyt
edistyksellisten SureColor SC-P7500- ja SC-P9500-tulostimien
suorittaa tehtävä loppuun parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla.
Koska täydellinen kuva ansaitsee täydellisen tulosteen.

Eloisat värit

Helppokäyttöisyys

Epsonin ensimmäinen 12-värinen tulostin ja hiljattain
kehittämä mustesarja (UltraChrome Pro12 K3-tekniikalla),
joka sisältää oranssin, vihreän ja violetin, takaa huippuluokan
väritarkkuuden markkinoiden laajimman värintoiston
ansiosta1.

Uuden intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän
ansiosta sinun ei tarvitse arvuutella, vaan voit keskittyä
siihen, missä olet hyvä. Epson Media Installer ‑työkalun
avulla voit nyt lisäksi rekisteröidä tulostusmateriaalit
nopeasti ja vaivattomasti.

Epsonin suunnittelemissa, edistyksellisissä tulostuspäissä
on väriä kohti jopa 800 suutinta, jotka takaavat täydellisen
tarkan mustepisaroiden sijoittelun, eikä sumuisuutta tai
sävyvirheitä esiinny lainkaan. Kaikki yksityiskohdat tulevat
näkyviin, ja voit hyötyä kuvien pehmeistä väriliu'uista ja
tarkasta pintarakenteen toistosta.

4,3 tuuman LCD-kosketusnäyttö tarjoaa lukuisia
kokoonpanovaihtoehtoja, muun muassa suuren tulostuksen
tilanäytön, josta tulostustyön tilan näkee jo kaukaa,
ja valaistun paperiväylän tulostuksen seurantaa varten.
Tulosteet putoavat uudelle suojakankaalle niin, että
tulostusmateriaalin painettu puoli on ylöspäin, joten sinun
ei tarvitse olla huolissasi niiden naarmuuntumisesta.

Syvemmät mustat
Innovaatiomme tuottavat parhaan mahdollisen havaitun
mustan tiheyden mustaa parantavalla päällystystekniikalla.
Lopputulos? Luova työsi on näyttävämpi ja dramaattisempi
kuin koskaan aikaisemmin.

Luovuuden vapautta,
yhdenmukaisia tuloksia
Upeiden taideteosten luontiin tarvitaan aikaa. Upeiden
jäljennösten tapauksessa ei tarvitse olla niin. Olipa kyse
yksittäisistä mestariteoksista tai suurista tuotantoeristä,
voit aina luottaa samaan huippuluokan tulostuslaatuun
kerta toisensa jälkeen.
Monipuoliset muodot
Oikeaan materiaaliin pohjautuva laadukas tuloste voi nostaa taideteoksesi uudelle
tasolle. Tulosta nopeasti ja helposti erilaisille materiaaleille, kuten taidepaperille,
valokuvapaperille ja kankaalle. SC-P7500:n 24 tuuman ja SC-P9500:n 44 tuuman
tulostusleveys tarjoaa todellista luovuuden vapautta. Haluamme maailman
kokevan taiteesi, ja SureColor P ‑sarjan tulostimet auttavat herättämään
visiosi eloon.
Nopea tuotanto
Kun tuotat suuren määrän tuotteita, aika on rahaa. Olemme ensimmäisen
kerran yhdistäneet μTFP12-tulostuspään 300 dpi:n tarkkuuteen ja 12 kanavaan
varmistaaksemme laadun lisäksi myös nopeuden. Nauti SC-P7500:n ja
SC-P9500:n parannetusta tuottavuudesta ja harvemmista käyttökatkoista.

Suunniteltu kestämään
Epsonin innovaatioon perustuvien tulostimien komponentit on suunniteltu
ja luotu toimimaan yhdessä tehokkuuden sekä erinomaisen ja virheettömän
tulostuslaadun varmistamiseksi. Monet uudet ja älykkäät toiminnot varmistavat
pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen. Epsonin ainutlaatuisen Nozzle
Verification Technology (NVT) ‑tekniikan ja pölyneston ansiosta virhetulosteita
ei ole edes satunnaisilla käyttäjillä, ja PrecisionCore-tekniikka varmistaa laadun
ja yksityiskohtien säilymisen.
Painokoneen sisäinen mustepuskuri ja alisäiliö mahdollistavat mustepatruunoiden
vaihtamisen heti käynnissä olevan tulostustyön päätyttyä, ja 12-kanavaisen
tulostuspään ansiosta mustan musteen vaihto ei enää ole tarpeen.
Tulostuspäiden ja tulppien manuaalinen puhdistus sekä reunuksettoman
levyn vaihto helpottavat myös itseylläpitoa.

Tarkkuutta, johon voit
luottaa
Epson ymmärtää, että tarkkuudella on väliä. Olemme
parantaneet vedostuksen alan standardia kaikkein
uusimmilla värinmittaus-, tarkistus- ja korjaustekniikoilla,
jotta voit työskennellä entistä tehokkaammin
ja luottavaisemmin mielin.
Loistava väritarkkuus
Täsmällinen värintoisto, suuri optinen tiheys ja tarkka mustepisaroiden
sijoittelu ovat tärkeitä ilmeikkään tulosteen ja eloisan kuvan luomiseksi.
SureColor SC-P7500 ja SC-P9500 saavuttavat uskomattoman 99 prosentin
Pantone®-peiton1 ja parantavat vedostustöiden tarkkuutta, muun muassa
yrityksen värien todenmukaista toistoa.

Ennakoitavia tuloksia
Lisävarusteena saatava, PhotoSpectrometeriin perustuva Spectroproofer
nopeuttaa ja tarkentaa värien mittausta sekä automatisoi sisäisen
vedostuksen värinhallinnan, jolloin ammattitaitoista käyttäjää ei tarvita.
Luotettavaa tulostusta
Suuren tuotannon ympäristössä marginaalisellakin jätteellä on huomattava
vaikutus kustannuksiin ja aikaan. Nämä tehokkuutta ajatellen suunnitellut
suorituskykyiset tulostimet vähentävät tulostusjätteen määrää. Itsensä
salaavan kiintolevyn (HDD) tai Adobe® Postscript® ‑yksikön avulla voit
suorittaa koetulostuksen, tarkistaa laadun ja vahvistaa koko tulostuserän
suoraan tulostimella, mikä estää odotuksia vastaamattoman suuren
tulostuserän päätymisen jätteeksi.
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SureColor SC-P7500
SureColor SC-P9500
PrecisionCore µTFP -tulostuspää
Ultrachrome® Pro 12 -värimustesarja K3-tekniikalla sekä oranssilla, vihreällä ja violetilla musteella
350 ml tai 700 ml
Syaani, kirkas magenta, keltainen, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa,
vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, oranssi, vihreä, violetti
3,5 pl Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Musta muste: 3 200 suutinta (PK, MK, GY ja LGY, 800 suutinta väriä kohti)
Värimuste: 6 400 suutinta (C, VM, Y, LC, VLM, OR, GR ja V, 800 suutinta väriä kohti)
2 400 × 1 200 dpi
Kyllä
Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki
Rullapaperi: 254–620 mm, 2 tai 3 tuuman ydin
Rullapaperi: 254–1 118 mm, 2 tai 3 tuuman ydin
Arkki: 210–620 mm
Arkki: 210–1 118 mm
Rullapaperi: 0,08–0,5 mm
Arkki: 0,08–1,5 mm
Enint. 150 mm / 6 kg
Enint. 150 mm / 10 kg
254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm
254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm
(A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC),
(A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC),
508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1),
508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm
610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0),
(A1), 610 mm (24"/A1+)
914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+)
4,3 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen käyttöliittymä
Super-Speed USB 3.0, 100BASE-TX /1000BASE-T
2 Gt
Tulostus (L/S/K): 1 401/2 211/1 218 mm
Tulostus (L/S/K): 1 909/2 211/1 218 mm
Säilytys (L/S/K): 1 401/667/1 218 mm
Säilytys (L/S/K): 1 909/667/1 218 mm
122 kg
154 kg
Noin 110 W
Noin 32 W
Noin 3,4 W
Noin 0,3 W
SpectroProofer ja Xrite® ILS30
320 Gt, itsensä salaava
Adobe Postscript® ‑moduuli, jossa 320 Gt:n itsensä salaava kiintolevy ja käynnistyskansiotoiminto
-

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen
vastuuseen
Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa
sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin
alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan
mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen
robotiikan avulla ja energian säästämisestä tulostustekniikkamme avulla aina
tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.
Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä
kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat,
joita teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki
yhteiseen hyvinvointiimme.
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YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden
tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

1 PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 99 prosentin väripeitto käytettäessä täysin peittävää
PANTONE FORMULA GUIDE -palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia sekä tulostettaessa
Epson-tulostinohjaimella ja aidolla Epson-musteella 2 400 x 1 200 dpi:n tarkkuudella. PANTONE®-peitto voi
vaihdella muissa olosuhteissa tulostettaessa.
Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
@EpsonEurope
Puhelin: 09-3158 3267
epson-suomi
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi
Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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