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Разработен за малки и стартиращи фирми, които искат да 
разширят гамата на предлаганите промоционални стоки.

Това е първият сублимационен принтер във формат А4 от Epson. С размера на 
настолен принтер A4 моделът SC-F100 е идеален за производство на 
промоционални стоки и персонализирани подаръци като чаши, дистанционни 
ключове, калъфи за телефони и други малки артикули, когато пространството е от 
първостепенно значение. Освен това отговаря на нуждите на текстилните 
производители, които искат да създават уникални продукти като малки чанти, 
престилки, каишки и възглавнички.

Пълното, цялостно решение за печат от Epson
SC-F100 формира част от цялостното решение за печат на Epson, което включва 
мастила, драйвър и хартия – всичките разработени да работят в идеална 
хармония. Допълнителното спокойствие е подсигурено от гаранция 1 година или 6 
000 листа, което настъпи първо. Освен това като активират платформата Epson 
Cloud Solution PORT, потребителите могат да наблюдават разходите за заданията 
за печат и да проследяват употребата във времето.

Качествени резултати
Този компактен сублимационен принтер е създаден, за да разшири бизнес 
възможностите с висококачествен печат върху широк диапазон от подаръци и 
промоционални стоки. С печатащата глава PrecisionCore MicroTFP от Epson и 
справочна таблица (LUT), създадена за промоционални стоки и подаръци и за 
твърди материали се поддържат качество и постоянство на резултатите.

Подобрена производителност
SC-F100 предлага на малките фирми бърза производителност и ниска обща цена 
на притежание, без да изисква специални знания за настройване, експлоатация 
или поддръжка. Бутилките с мастило от 140 мл са по-достъпна алтернатива на 
мастилата в касети и позволяват на бизнесите да работят по-дълго, намалявайки 
времето на престой.

Лесна употреба
Технологиите на Epson са лесни за използване и изключително интуитивни. 
Компактният SC-F100 разполага с накланящ се 2,4-инчов екран, Wi-Fi връзка и 
предно подаване на хартия, лесна за смяна функционалност на хартията (150 
листа). 

KEY FEATURES

Решение с възможност за допълване 
на мастило
140 мл бутилки с мастило
Компактен дизайн
С размера на настолен A4 принтер
Свързване
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0 
свързаност
Цялостно решение за печат
Мастила, драйвъри и хартия – всичките 
създадени да работят в хармония
Висококачествен резултат
Печатаща глава PrecisionCore MicroTFP 
за постоянни резултати и качество



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Printing Method PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Технология за мастилото Сублимация на багрилото

PRINT
Number of colours 4 colour
Цветове Black, Cyan, Yellow, Magenta
Минимален размер на 
капките

3,8 pl

Резолючия на печат 600 x 1.200 DPI

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ
Формати хартия A4 (21.0x29,7 cm)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Supply Voltage AC 100 V - 240 V
Размери 375 x 347 x 187 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 4,6 кг

OTHER
гаранция 12 месеци Обслужване в сервиз

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

DS трансферна хартия с общо предназначение, А4 листове 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

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица C11CJ80302

Щрихкод/Баркод 8715946690674

Страна на произход Philippines

SureColor SC-F100

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Ink set
Кабел за ел. захранването
User guide
Документ за гаранция

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


