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Udviklet til små virksomheder og opstartsvirksomheder, der ønsker at 
udvide deres produktudbud til den salgsfremmende varesektor.

Dette er Epsons første A4 farvesublimeringsprinter. Med sin størrelse som en A4-
desktopprinter er SC-F100 perfekt til at producere reklameartikler og personaliserede 
varer som f.eks. krus, nøgleringe, telefonomslag og andre småvarer, når bordpladsen er i 
høj kurs. Den opfylder også behovene hos tekstilproducenter, som ønsker at skabe 
skræddersyede produkter såsom små tasker, forklæder, nøglesnore og puder.

Den komplette Epson udskrivningsløsning
SC-F100 udgør en del af Epsons komplette udskrivningsløsninger, som omfatter blæk, 
driver og papir, der alle er designet til at fungere perfekt sammen. Garantien på 1 år eller 
6.000 ark, alt efter hvad der kommer først, giver ro i sindet. Og med Cloud Solution PORT-
platformen aktiveret kan brugere holde øje med udskrivningsomkostningerne og kan 
holde øje med brugen over tid.

Resultater i høj kvalitet
Denne kompakte farvesublimeringsprinter er designet til at udvide 
forretningsmulighederne med udskrivning i høj kvalitet på en lang række gaver og 
kampagneartikler. Kvalitetsniveauet og kvaliteten af ensartetheden sikres via Epsons 
PrecisionCore MicroTFP-printhoved og et opslagsbord (LUT), der er designet til 
reklamevarer og gaver samt stive medier.

Større produktivitet
SC-F100 giver mindre virksomheder hurtige produktionstider og lave samlede 
ejeromkostninger (TCO), og ingen specialiseret viden kræves for at opsætte, betjene eller 
vedligeholde den. Blækbeholdere på 140 ml giver et billigere alternativ til 
blækpatronbaseret blæk og gør det muligt for virksomheder at holde sig kørende i 
længere tid, hvilket reducerer eventuel nedetid.

Brugervenlig
Epsons teknologier er nemme at bruge og meget intuitive. Den kompakte SC-F100 har en 
vippeskærm på 2,4 tommer, Wi-Fi-tilslutning og frontfremføring, nem udskiftning af 
papirfunktionalitet (150 ark). 

NØGLEFUNKTIONER

Genopfyldelig blækbeholder
140 ml blækbeholdere
Kompakt design
Med samme størrelse som en A4-
skrivebordsprinter
Tilslutning
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0-
tilslutning
Komplet udskrivningsløsning
Blæk, driver og papir, alle designet til at 
fungere sammen
Udskrifter i høj kvalitet
PrecisionCore MicroTFP-printhoved for 
ensartethed og kvalitet



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Blækteknologi Farvesublimering

UDSKRIFT

Number of colours 4 colour

Farver Black, Cyan, Yellow, Magenta

Minimal dråbestørrelse 3,8 pl

Udskriftsopløsning 600 x 1.200 DPI

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater A4 (21.0x29,7 cm)

GENERELT

Supply Voltage AC 100 V - 240 V

Mål 375 x 347 x 187 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 4,6 kg

FORBRUGSMATERIALE

DS Transfer General Purpose A4-ark C13S400078

Maintenance Box S210125 C13S210125

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CJ80302

Stregkode 8715946690674

Oprindelsesland Filippinerne

SureColor SC-F100

MEDFØLGER VED KØB

Ink set
Strømkabel
User guide
Garantidokument

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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