Epson SureColor SC‑S30600

FICHA DE PRODUTO

Gráficas, centros de cópias digitais e laboratórios fotográficos
podem expandir os seus portfólios de serviços com a Epson
SureColor SC‑S30600.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Concebida para proporcionar o menor custo total de propriedade, a SC‑S30600
pode produzir tudo, desde posters, sinalética, banners, painéis retroiluminados
e POS até decoração de veículos, decoração de interiores e materiais para
exposições/feiras. Os utilizadores podem imprimir, com fiabilidade e
rentabilidade, em vinil, canvas (tela), película transparente, papel fotográfico e
numa série de substratos populares para banners, com uma largura de até 64
polegadas (162,6 cm).
Graças a um conector localizado na parte traseira, carregar um novo rolo é
trabalho para uma pessoa só, sendo a tensão de suportes facilmente controlada
a partir da parte frontal ou traseira da impressora, reduzindo o tempo de
montagem e maximizando a produtividade.
Os trabalhos de elevado volume são geridos com facilidade graças ao
desempenho, à fiabilidade e à montagem ergonómica concebidos pela Epson.
A SC‑S30600 imprime a velocidades de 7,3 m2/h até 29,4 m2/h, dependendo
do modo.
A nova tinta UltraChrome GS2 para a SC‑S30600 foi desenvolvida com base nos
pontos fortes da UltraChrome GS (usada na Epson Stylus Pro GS6000), e conta
com uma nova formulação de amarelos. A UltraChrome GS2 é inodora, isenta de
níquel e não exige ventilação especial, permitindo que a SC‑S30600 seja usada
num ambiente de escritório.
Com grande eficiência energética, a SC‑S30600 é certificada pela ENERGY
STAR, poupando dinheiro e reduzindo o impacto no ambiente.

• Imprime numa vasta gama de suportes
com e sem revestimento até 64
polegadas (162,6 cm) de largura
• Carregamento de materiais em rolo por
um só operador através de um sistema
de macaco de fácil operação
• Controlo de tensionamento de suportes
facilmente acessível a partir das partes
frontal e da retaguarda
• Velocidades até 29,4 m2/h (modo
de Rascunho; 10 m2/h no modo de
Produção; 7,3 m2/h no modo de
Qualidade, tudo em vinil)
• Comprovada cabeça de impressão
Piezo de Película Fina (TFP) da Epson
para formação precisa das gotículas e
longo ciclo de produção
• Tinta melhorada, que não implica
ventilação e é adequada para utilização
em ambiente de escritório

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecnologia de impressão
Cabeça de impressão

Micro Piezo Advanced TFP

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO
Resolução máxima

1440 × 1440 ppp

SISTEMA DE TINTA
Tinta
Cores
Tinteiro

Epson UltraChrome GS2
CMYK
700 ml

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

720 × 720 2 passagens 29,4 m2/h
720 × 720 4 passagens 15,0 m2/h
720 × 1440 6 passagens 10,1 m2/h
720 × 1440 8 passagens 7,3 m2/h

GESTÃO DE PAPEL
Dimensão do suporte em rolo
Área máxima de impressão
Margem de Impressão

Diâmetro: 250 mm, Largura: 300–1625,6 mm (64 polegadas)
1.615,6 mm
5 mm para cada lado/10 mm para cada lado (ao utilizar a placa para papel em rolo)

PAINEL DE CONTROLO

Ecrã LCD

CONECTIVIDADE
Ligação com fios

USB de Alta Velocidade, 100BASE‑TX/1000BASE‑T

MEMÓRIA

Principal: 512 MB, Rede: 128 MB

DIMENSÕES
Dimensões (L×P×A)

2.620 × 963 × 1.311 (Carretel de recolha de armazenamento)
2.620 × 1.259 × 1.311 (Carretel de recolha aberto e alavanca do conector levantada)

SOFTWARE

Controlador de comunicações, guia online, Painel Remoto 2 LFP, Epson NetConfig

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS
Tensão

CA 100–240 V 50/60 Hz

OPÇÕES
Sistema de secagem de impressão
adicional
Sistema de suporte de rolos
pesados
Reservatório de desperdício de tinta
Kit de manutenção
Produto para limpeza da tinta
GARANTIA

C12C890751
C12C890761
C13T724000
C13T724100
C13T699300

Serviço padrão de 1 ano no local
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LOGÍSTICA DE PRODUTO
CÓDIGO SKU

C11CB78001A0

CÓDIGO DE BARRAS

8715946519593

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Epson SureColor SC‑S30600

Serviço Pós‑Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Impressora
Sistema de suporte de substratos
Tinteiros
Cabo de alimentação
Instruções
Software

COMPATIBILIDADE DE TINTEIROS
TINTEIROS de 700 ml
C13T687100
Preto 
C13T687200
Cyan 
Magenta 
C13T687300
C13T687400
Amarelo 
C13T699000
Tinteiro de limpeza  
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PARA OS MELHORES RESULTADOS,
UTILIZE SEMPRE TINTEIROS
EPSON ORIGINAIS

