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Ο SureColor SC-F500 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να 
διευρύνουν την γκάμα των προϊόντων τους και είναι ο πρώτος 
εκτυπωτής dye-sublimation 24 ιντσών της Epson

Ανεξάρτητα απ' το αν πρόκειται για τυπωμένα καλύμματα τηλεφώνων, κούπες, mouse 
pads, μπλουζάκια ή μαξιλάρια, ο SC-F500 προσφέρει γρήγορους χρόνους παράδοσης, 
αξιοπιστία και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ 
δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τη ρύθμιση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση. Για 
να διατηρείτε την επιχείρησή σας ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πελατών, ο SC-F500 έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ευχρηστία, την 
παραγωγικότητα και την απόδοση.

Ευελιξία εφαρμογών
Ο SC-F500 έχει σχεδιαστεί για να διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με εκτυπώσεις 
υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα δώρων και διαφημιστικών ειδών.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα
Η λύση μελανιού με δυνατότητα αναπλήρωσης της Epson (φιαλίδια μελανιού 140 ml) 
διευκολύνει τη διαδικασία της αναπλήρωσης, χωρίς να απαιτείται εξειδίκευση. Μπορείτε 
μέχρι και να αναπληρώσετε κατά την εκτύπωση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να είναι σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι 
τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Ευκολία χρήσης
Οι τεχνολογίες της Epson είναι εύχρηστες και εξαιρετικά έξυπνες. Διαθέτει πάνελ αφής 
4,3 ιντσών, δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi και δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής 
μέσων, γεγονός που επιτρέπει ακόμα και σε ανειδίκευτους να χρησιμοποιούν και να 
κάνουν συντήρηση στον εκτυπωτή.

Η ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης της Epson
Τα προϊόντα εκτυπωτών της Epson έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε απόλυτη 
αρμονία. Προσφέρουμε την ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει: Μελάνια, χαρτιά 
και λογισμικό της Epson και, φυσικά, τον εκτυπωτή SC-F500.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Λύση μελανιού με δυνατότητα 
αναπλήρωσης
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιαλίδια 
μελανιού 140 ml, ακόμα και κατά την 
εκτύπωση
Σχεδίαση κατά της σκόνης
Αποτρέπει τα λάθη κατά την εκτύπωση λόγω 
φραγμού του ακροφυσίου και τους 
χρονοβόρουςκύκλους καθαρισμού
Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μέσων
Εναλλαγή μεταξύ μεμονωμένων σελίδων και 
συνεχούς ρολού με ευκολία
Συνδεσιμότητα Wi-Fi
Για ευχρηστία, αυτός είναι ο πρώτος 
εκτυπωτής της dye sublimation της Epson
Εργαλείο λογιστικής καταγραφής
Εύχρηστο λογισμικό για τον ακριβή 
υπολογισμό του κόστους εκτύπωσης



ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
DS Transfer γενικής χρήσης 210 χιλ. x 30,5 μ. C13S400082
DS Transfer γενικής χρήσης 297 χιλ. x 30,5 μ. C13S400081
DS Transfer γενικής χρήσης 432 χιλ. x 30,5 μ. C13S400079
DS Transfer γενικής χρήσης 610 χιλ. x 30,5 μ. C13S400080
Φύλλα A3 DS Transfer γενικής χρήσης C13S400077
Φύλλα A4 DS Transfer γενικής χρήσης C13S400078
Auto Cutter Spare Blade LFP desktop C13S210055
Maintenance box :LFP desktop C13S210057

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)
C12C933151
Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX
C12C935701

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CJ17301A0

Γραμμωτός κωδικός 8715946676166

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

SureColor SC-F500

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Ink set
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Maintenance box
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


