
Компактен двустранен 
фотопечат

Серията SureLab SL-D1000(A)



Предложете на клиентите 
си повече с този компактен 
двустранен фотопринтер 

SureLab SL-D1000 е компактен фотопринтер с възможност за 
двустранен печат за гъвкаво производство на търговски артикули. 
Разработен за фотоателиета, професионални фотографи и бизнеси, 
които искат да печатат висококачествени снимки с различни 
размери и да предлагат на клиентите широка гама от продукти, 
включително персонализирани фотоалбуми, картички и календари. 

Печат на персонализирани продукти с висока стойност 

С възможностите си за двустранен печат SL-D1000 променя правилата на пазара за 
фотографии на място. Позволява Ви да създавате персонализирани продукти с висока 
стойност за бързо производство на място, за да генерирате повече приходи  
в набиращата популярност област на индустрията. 

SL-D1000 поддържа автоматичен двустранен печат на лист и медия на ролков носител 
с дължина до 65 метра. За двустранен печат с автоматично подаване на листове  
SL-D1000A включва двустранно подаващо устройство с касета A4 (до 100 листа).

Обогатете гамата от предлагани продукти с двустранен печат: от простото отпечатване 
на снимки до приложения с висока стойност, като персонализирани фотографски 
книги, календари и картички. Това е пазарен сегмент, където търсенето постоянно 
расте, и набира популярност. Когато производството се осъществява на място, 
търговците на дребно и копирните магазини запазват контрола над процеса, а също  
и генерираните приходи.

С добавената поддръжка на LAN и Wi-Fi, намаления размер и по-ниското ниво на шум, 
тези принтери могат да се използват на място и в магазина.



Увеличете производителността, 
управлявайте мащабируемостта

Повишена производителност, намалено време на 
престой

SL-D1000 предлага впечатляващи скорости на печат до 
460 стр./ч (15х10 см) и по-добра скорост на отпечатване на 
първата страница без компромис с качеството. Срокът на 
експлоатация на принтера е удвоен, до 400 000 разпечатки 
с размери 10x15, което предоставя по-големи обеми на 
печат и по-голям бизнес потенциал. Касетите са заменени 
с интегрираната система за пакети с мастила Epson, която 
осигурява с 25% повече мастило и така води до по-рядка 
смяна на мастилото и намалено време за престой. Опаковките 
с мастило генерират и по-малко количество отпадъци 
в сравнение с касетите, което намалява отпадъците на обекта.

С SL-D1000A производителността може да бъде увеличена 
допълнително поради комбинацията от медия на ролка 
с дължина 65 метра и касета от 100 листа. Това не само 
позволява да се печата на хартия с различна дължина, 
но с различни ширини, като се използва един принтер 
без допълнителни настройки на хартията. Това предлага 
безпроблемна смяна на хартия с различни размери на един 
принтер, който може да печата в размер A4 и 10x15 см.

Гъвкав и надежден търговски печат

SL-D1000(A) е разработен с мисълта за гъвкавост. Той се 
транспортира лесно благодарение на лекото тегло и малкия 
размери, което го прави идеален за бизнеси, които се 
нуждаят от принтер в магазина, който може да се използва 
и на място за събития. Благодарение на свързаността 
и поддръжката на Wi-Fi/LAN, SL-D1000 (A) може да се постави 
почти навсякъде, а благодарение на новата му система за 
нагряване нивото на шум и разхода на енергия намаляват, 
което гарантира екологичен печат и удобство за клиентите.

Малкото място за монтаж на SL-D1000, високата 
производителност и удълженият експлоатационен живот 
на принтера позволяват на търговците да печатат в среден 
до висок обем в пикови моменти, като същевременно 
позволява бързо превключване на медиите без намеса на 
потребителя. Дори ако трябва да се добавят допълнителни 
устройства, размерът и инвестиционните разходи на 
системата продължават да са много по-малки в сравнение 
с традиционните минилаборатории (сухи или мокри).

Подобрена свързаност, лесна поддръжка

SL-D1000(A) включва разширени възможности за свързване 
с LAN и Wi-Fi в допълнение към USB връзката. Това осигурява 
много по-голяма гъвкавост при разполагането на принтера 
и улеснява интегрирането му в съществуващата ИТ 
инфраструктура.

Новата технология за откриване на дюзите може да 
идентифицира липсващи и неподравнени дюзи. Дефектните 
дюзи могат да бъдат идентифицирани и да се използват 
други дюзи, за да компенсират, така че да се гарантира, 
че производството може да продължи и да се избегне 
прекъсване, както и да се осигури по-висок контрол на 
качеството на печата.

Освен това принтерът се използва по-лесно благодарение 
на дисплея с течни кристали, който улеснява работата, 
а (по избор) пакетът за сглобяване на двустранното 
устройство за подаване и ролката може лесно да се монтира 
от потребителя. 



Подобряване на потенциала 
на продуктовата гама

Поддръжката на двустранен печат, по-малкият размер 
и връзката чрез LAN/Wi-Fi превръщат SL-D1000(A) в идеалния 
избор за фотографски принтери за най-разнообразни фирми.

Фотографски ателиета на дребно 

SL-D1000(A) е идеалният фотопринтер за фотоателиета на оживени улици, 
търговски вериги, които предлагат снимки, фотографии и портрети. В допълнение 
към високото качество и високата скорост на печата, двустранното устройство Ви 
позволява да предлагате допълнителни услуги, които иначе би трябвало да бъдат 
извършвани централно в лаборатория на едро. С такъв принтер във Вашия обект 
можете да предлагате нови продукти с персонализирана стойност, като например 
фотографски книги, картички и календари, които могат да генерират по-висока 
печалба. Тези принтери могат да се използват и в терминали за самообслужване.



Компании за организиране на събития и компании 
за фотографии 

Размерите и теглото на SL-D1000(A) позволяват 
транспортирането му, а подобрената начална скорост 
на печат, комбинирана с Wi-Fi функционалност и поддръжка 
на приложения правят този принтер изключително 
привлекателен вариант за използване на сватби, фестивали 
и събития.

Хотели 

Малкият размер и подобрената свързаност на SL-D1000(A) 
улесняват разполагането на принтера и той може да бъде 
навсякъде – включително на рецепцията. Така клиенти, които 
пътуват за удоволствие, могат лесно да разпечатат свои 
картички чрез приложението за смартфон, а хотелът може 
да създава персонализирани съобщения за добре дошли 
за бизнес гости и на корпоративни събития.

Магазини за канцеларски материали

Благодарение на двустранен печат SL-D1000(A) е идеален 
за използване в канцеларски книжарници за производството 
на картички и осъществяване на творчески проекти. 
Възможността да се предлагат персонализирани продукти 
с  висока стойност бързо и на място осигурява по-добра 
услуга за клиентите и нови потенциални възможности за 
приходи.

Кафенета, барове, ресторанти

Кафенета, барове и ресторанти в туристически обекти могат 
да използват SL-D1000(A), за да отпечатват персонализирани 
пощенски картички за своите клиенти, докато те се 
наслаждават на храната или на напитка. Може да се използва 
и за отпечатване на сезонни менюта.



Използвайте цялостно 
търговско решение за печат 

Като доверен партньор за печат с впечатляващо наследство, 
Epson предлага цялостното решение. Ние предлагаме широка 
гама мастила, хартии и софтуер и всички те са тествани да 
работят перфектно заедно, за да Ви помогнат да извлечете 
максимума от принтера SL-D1000(A).

Препоръчваме Ви да използвате 65-метрова фотохартия SureLab Glossy/Luster 250 
и  хартия SureLab Pro-S Glossy/Luster, както и двустранната фотохартия SureLab 
Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225, за да си гарантирате надежден и съвместим 
печат с превъзходно качество на печата всеки път.

Интегрираната система UltraChrome D6-S Integrated Ink Pack предоставя 
превъзходно качество на печата, което помага за фина настройка на принтера, 
удължавайки неговия живот. Широката цветова гама осигурява детайлни 
изображения и реалистични телесни тонове с плавни тонални преливания на 
и дълбоки и естествени оттенъци на черното с превъзходното ниво на гланца на 
багрилен принтер. Освен това висококачественото мастило е разработено с идеята 
за дълговечност, така че цветовете на разпечатките да не се изменят с времето.



Оптимизирайте работния 
процес с гъвкав софтуер

Отговорете на разнообразни бизнес нужди с един принтер 

Софтуерът OrderController на Epson предлага голяма гъвкавост и производителност 
на печата, като се отличава с мощни инструменти за оптимизиране и корекция на 
изображенията, които осигуряват превъзходни резултати.

Този лесен за използване, но мощен софтуер за управление на поръчки осигурява 
автоматична и ръчна услуга за качване, редактиране, управление и контрол на 
поръчки. Предоставя Ви възможност да разширите капацитета си на печат, когато 
бизнесът нараства, като предлага мащабируема система, настроена на Вашите 
изисквания.

Можете да комбинирате множество принтери SL-D1000(A) със софтуера 
и допълнително оборудване по избор. Най-новото издание на софтуера Ви 
позволява да оптимизирате работните потоци, като подобрите производителността 
чрез едновременно изпълнение на няколко задания.

Наблюдавайте производствените нива в реално време

С приложението за смартфон и таблет Epson Cloud Solution PORT можете да 
проверявате статуса на групата принтери и да ги управлявате по всяко време 
и от всяко място. Оптимизираното за смартфон приложение Ви предоставя ясна 
графична снимка на работното състояние на Вашите принтери чрез Production 
Monitor. 

Благодарение на подробните данни ще можете лесно да анализирате 
производителността на група принтери, намиращи се в един обект или в различни 
обекти, и да получавате ясни оперативни актуализации всеки ден, за да поддържате 
висока производителност и ефективност.
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Модел SL-D1000 SL-D1000A
Технология на печат Метод на печатане Мастиленоструйна технология micro piezo на Epson „drop-on-demand“, 

високопроизводителна технология за печатащи глави, предназначена за устойчиви 
среди на печат, Технология за променлив размер на капките мастило (VSDT)

Макс. разделителна способност 1440 x 720 т/инч
Минимален размер на капката 2,5 pl
Скорост на едностранен печат – 
високоскоростен / стандартен / 
висококачествен

 460 / 385 / 200 - 15 x 10 cm (6 x 4") разпечатки/час

Скорост на едностранен печат – Единична 
разпечатка в режим за бърз печат

след 18,5 секунди – 15 x 10 см (6 x 4") разпечатки

Скорост на едностранен печат – 
стандартен

n/a 28 – A4 разпечатки/ч 

Мастило Комплект мастила и цветове 6 цвята, интегрирана система за пакети с мастило, семейство мастила T46K, черно, 
циан, светъл циан, светла магента, магента, жълто

Обем на всеки цвят мастило 250 ml
Технология за мастило UltraChrome® D6r-S

Медии Работа с медии 65-метрова ролка (едностранен печат);  
ръчно подаване (едностранен печат 
на единични листове, автоматичен 

двустранен печат)

65-метрова ролка (едностранен печат); 
ръчно подаване (едностранен печат 
на единични листове, автоматичен 

двустранен печат); касета от 100 листа A4 
(едностранен, автоматичен двустранен 

печат)
Поддържана на ролката ширина на ролката: 89 мм (3,5 инча); 102 мм (4 инча), 127 мм (5 инча), 152 мм (6 инча), 

203 мм (8 инча), 210 мм (A4) / Дължина на печата: 50 мм~1000 мм
Поддържан размер на листа 
(ръчно подаване за едностранен печат)

Ширина: 89 mm~210 mm Дължина: 148 mm~1000 mm

Поддържан размер на листа  
(касета / двустранен печат)

Ширина: 89 mm~210 mm Дължина: 148 mm~297 mm

Дебелина на хартията (Ролкова хартия) 0,22 mm~0,25 mm
Дебелина на хартията (ръчно подаване 
за едностранен печат)

0,20 mm~0,50 mm

Дебелина на хартията  
(касета / двустранен печат)

0,20 mm~0,265 mm

Свързване Интерфейси Високоскоростно USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
Език на принтера ESC/P-R
Памет 1 GB

Условия на околната среда Температура (работна) 10 до 35ºC
Влажност (работна) от 20 до 80%
Температура (за съхранение) от -20 до 40°C
Влажност (за съхранение) 5 до 85%

Размери (ШxДxВ) (mm³) Печат (отворена тава) 460x676x359 460x676x441
Печат (отворена тава + ръчно подаване  
при отворен капак)

460x726x393 460x747x475

Съхранение / Размер в шкаф 460x374x343 460x438x423
Тегло (кг) 17,6 кг 23,1 кг
Сигурност на устройството Връзка с ключалка Kensington; заключване на отделението(ята) за мастилата; 

криптиране с парола (LCD)
Контролен панел Цвят / 1,44 инча
Електрическа спецификация Напрежение; номинален ток AC 100 до 120V, 220 до 240V, 50/60Hz, 1,4 A
Разход на енергия Работа / Готовност / Заспиване / 

Изключване (Режим на готовност)
Прибл. 80 W / прибл. 14 W / прибл. 1,2 W / прибл. 0,2 W

Ниво на шум -> (работа) Ниво на звуковото налягане <db(A)> Прибл. 50 dB(A) или по-малко
Опции Двустранно устройство за подаване, 

шпиндел; EPSON SureLab OrderController; 
EPSON SureLab OrderController LE

шпиндел; EPSON SureLab OrderController; 
EPSON SureLab OrderController LE

Консумативи Кутия за поддръжка, комплект за сглобяване на ролка; комплект мастила T46K; 
серия Glossy/Luster SureLab Pro-S; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab 

Photo Paper DS Glossy/Luster 225; SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250
 Поддържани операционни системи OС: Windows®10, Windows®8.1 за всеки 32 бита/64 бита ОС: Macintosh Mac OS X 

(10,9 или по-нова версия), macOS 11 11.0.x Linux
Други Експлоатационен срок на продукта Време за смяна на частите за управление през жизнения цикъл: при отпечатване 

на 400 000 листа или на 5 години употреба
Какво има в кутията Принтер, отделение за шпиндел, кутия за 

поддръжка, ръководство за настройка. 
Ръководство за хартия, CD, AC кабел

Принтер, двустранно устройство за 
подаване на документи (вкл. 100 >=A4 
касета за листове); шпиндел, кутия за 

поддръжка, ръководство за настройка. 
Ръководство за хартия, CD, AC кабел

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.

EPSON Europe BV,
Bulgaria Branch 
Tel.: +359 2 448 6390
Mon-Fri 09-18:00
www.epson.bg

epson-bulgaria

http://www.epson.bg
https://www.linkedin.com/company/epson-bulgaria/



