
Epson julkaisee SureColor SC-S50600 -suurkokotulostimen
Erittäin nopea 64-tuuman (162.6cm) kyltti- ja opastetulostin esiteltiin Drupassa

Epson laajentaa uutta SureColor –suurkokotulostinvalikoimaansa kattamaan kyltti-ja POS-tulostuksen. Erittäin nopeatoiminen SureColor SC-
50600 julkaistiin Drupassa 3.5.

2012.

64-tuumainen (162.6cm), 4- tai 5-värinen (CMYK /CMYK + valkoinen) SureColor SC-S50600 tukee laajaa valikoimaa eri tulostusmateriaaleja.
Lisäksi se on ympäristöystävällinen, helppo käyttää ja edullinen ylläpitää. SC S50600 on myös erittäin nopeatoiminen, joten se on
houkutteleva vaihtoehto yrityksille, joilla on korkeat tuottavuusvaatimukset.

SC-S50600 on varustettu Thin Film Piezo (TFP) Epson –kaksoistulostuspäällä ja tuplamusteilla, joten se tulostaa jopa yli 50m2tunnissa.
Tulostin on suunniteltu tehokkaaksi, ja se käyttää luotettavia Epson-komponentteja, jotta käyttökatkoksilta vältyttäisiin. Sisäänrakennettu
kuivain varmistaa että tulosteet ovat valmiita nopeasti ja ne voidaan jatkokäsitellä mahdollisimman pian. Saatavilla on myös valinnainen
lisäkuivain ympäristöihin, joissa nopeusvaatimukset ovat erittäin kovat.

Tulostimen ergonominen muotoilu ja aikaasäästävät ominaisuudet helpottavat työskentelyä. Uuden kiinnitysjärjestelmän ansiosta rullapaperin
lataaminen tulostimeen onnistuu yhdeltä henkilöltä. Lisäksi tulostusmateriaaliin pääsee käsiksi sekä tulostimen etu- että takapuolelta. Kun rulla
on ladattu, SC-S50600 optimoi materiaalin kireyden ja tulostuspään automaattisesti.

"SC-S50600 on suunniteltu kiireisille yrityksille, jotka tarvitsevat tulostinta, joka tuottaa korkeatasoista materiaalia nopeasti. Se on erittäin
joustava, joten sitä voi käyttää julisteiden, kylttien, bannereiden, taustavalaistujen kuvien, näyteikkunoiden somistusmateriaalien, POS-
materiaalin, tarrojen ja ajoneuvoteippien tulostamiseen," sanoo Richard Barrow, Epson Europen senior product manager. "Käyttäjät voivat
tulostaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti vinyylille, PVC:lle, kirkkaalle kalvolle, valokuvapaperille ja suosituille bannerimateriaaleille. 5-
värijärjestelmä sallii käyttäjien laajentaa palveluvalikoimansa kattamaan myös korkeatasoiset valkoiset tulosteet niin tummille kuin
läpinäkyvillekin pohjille," hän lisää

.

SC-S50600 käyttää Epsonin UltraChrome GS2 -mustetta, joka on suunniteltu sopimaan yhteen Epsonin uuden sukupolven TFP-tulostuspään
kanssa. Muste kestää valoa jopa kolme vuotta ulkoilmassa ilman laminointia.* UltraChrome GS2 on hajuton ja nikkelitön, joten se on myös
ympäristöystävällisempi. Se ei vaadi erillistä ilmanvaihtoa, minkä ansiosta SC-S50600:a voidaan käyttää esimerkiksi toimistoympäristössä.

Tulostimen käyttökuluja ja ympäristövaikutuksia pienentää entisestään SC-S50600:n ENERGY STAR-hyväksytty energiatehokkuus

.

Epsonin 64-tuuman SureColor

-

mallisto sisältää 4-värisen, 29m2/h SureColor SC-S30600:n; 4/5-värisen, 53.2m2/h SureColor SC-S50600:n ja 8/10-värisen,
27m2/h SureColor SC-S70600:n.

Key Features
Erittäin nopea 64-tuuman (162.6cm) tulostin kaksoistulostuspäällä ja tuplamusteilla
Tulostaa jopa yli 50m2tunnissa
Sisäänrakennettu kuivain takaa nopean kuivumisen
5-värinen (CMYK + valkoinen) malli tuottaa korkeatasoiset valkoiset tulosteet tummalle tai
läpinäkyvälle materiaalille
(saatavilla myös 4-värinen malli ilman valkoista mustetta)
Tulostaa laajalle valikoimalla päällystettyjä ja päällystämättömiä materiaaleja jopa 64 tuuman
(162.6cm) leveydeltä
Rullamateriaalin lataamiseen tarvitaan vain yksi henkilö
Materiaalisyöttöön pääsee käsiksi sekä tulostimen edestä että takaa
Automaattinen materiaalin kiristys
Helppo materiaalin käsittely
Epsonin koeteltu Thin Film Piezo -tulostuspää
Resoluutio jopa 1440 x 1440dpi
Kestävät tulosteet – valonkesto kolme vuotta ulkoilmassa ilman laminointia*
Parannettu muste ei vaadi ilmastointia ja sopii käytettäväksi toimistoympäristössä
ENERGY STAR-hyväksytty energiatehokkuus
Ethernet ja USB
Valinnainen lisälaite painavien, jopa 80kg rullien käsittelyyn

*Based on Epson test standards: ISO 18930. Does not constitute a guarantee or warranty to the longevity of printed images, which may vary
on substrate, application and environmental conditions.



Lisätietoja: www.epson.fi

Lehdistöpalvelut:

- testit, tuotekuvat ja muut yhteydenotot: Epson / Johanna Sormunen, puh. (09) 8520 2232, johanna.sormunen(ät)epson.eu

Tietoja Epsonista

Epson on kansainvälinen kuvankäsittelyn ja innovaatioiden edelläkävijä, jonka tavoitteena on ylittää asiakkaidensa odotukset luomalla pienikokoisia ja
energiaa säästäviä tarkkuuslaitteita, joiden valikoima kattaa kaiken koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetuista tulostimista ja 3LCD-projektoreista elektroniikka-
ja kidelaitteisiin. Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtama Epson-konserni koostuu eri puolilla maailmaa sijaitsevista 106 yrityksestä,
joissa työskentelee yli 70 000 työntekijää. Epsonilla ollaan ylpeitä yrityksen jatkuvasta panostuksesta ympäristönsuojeluun ja paikallisiin yhteisöihin.

http://global.epson.com

Tietoja Epson Europesta

Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähi-idän, Venäjän ja Afrikan toimintojen päämaja. 2 400 henkilöä työllistävän Epson
Europen myynti tilivuonna 2008 oli 1 569 miljoonaa euroa. www.epson.fi

Ympäristövisio 2050:

 http://eco.epson.com.

Tietoja värivalotehosta:

 Värivaloteho on projektoreiden värillisen valon heijastuskykyä kuvaava mitta. Värivalotehon ansiosta käyttäjät voivat arvioida projektoreiden
värienheijastuskykyä nopeasti ja helppotajuisesti niin, että he voivat tehdä hankintapäätöksiä entistä paremmin perustein.


