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Fremstil hurtigt store mængder tekstiler i høj kvalitet og hold samtidig 
udgifterne nede

Fremstil tekstiler i høj kvalitet, herunder beklædning, sportstøj, indretning samt blød 
skiltning og flag med denne overlegne udskrivningspakke. SC-F9200, som er frigivet 
sammen med en ny sort HDK-blæk med høj tæthed og sublimeringspapir, er del af en 
end-to-end-udskrivningsløsning, som indeholder Wasatch-software, hvilket betyder, at 
brugere umiddelbart kan gå i gang med at levere et sortiment af tekstiler med de bedst 
mulige resultater.

Opnå resultater i overlegen kvalitet
Der kan hurtigt fremstilles tekstiler i høj kvalitet med skarpe, flotte farver takket være 
Epsons PrecisionCore-teknologi og to TFP-printhoveder. Disse arbejder sammen med en 
ny sort HDK-blæk med høj tæthed, det sidste nye medlem af UltraChrome DS-
blæksortimentet, som er udviklet til brug inden for tekstiludskrivning til at producere dybe, 
neutrale, sorte nuancer og tætte skygger.

Høj produktivitet
Brugerne får glæde af to blækbeholdere med høj kapacitet, hvilket betyder længere, 
uafbrudt udskrivning og mindre tid brugt på genopfyldning af blæk. En stor 
eftervarmeenhed og en lufttørrer (tilkøb) betyder desuden, at produkterne har optimale 
vilkår for at blive rullet op på det meget nøjagtige opsamlingssystem.

Reducer omkostningerne
Epson erkender, hvor vigtigt det er at holde de samlede udskrivningsomkostninger nede, 
og med Epson UltraChrome-blæk er det nemt at opnå en meget lav pris pr. kvadratmeter. 
SC-F9200 hjælper virksomheder med at spare penge, da den er udstyret med Print & 
Save1, Epsons professionelle administrerede udskriftstjeneste, som giver større 
budgetkontrol og hjælper med at mindske varelager.

Fantastisk kundeservice og support
SC-F9200 leveres som standard med et års garanti med mulighed for yderligere 
forlængelse med Epson CoverPlus-garanti. Disse muligheder omfatter Epsons rullende et 
års garanti, som betyder, at kunderne kan betale for et år ad gangen og ikke behøver at 
betale for en længere periode på forhånd.

NØGLEFUNKTIONER

Dual PrecisionCore TFP-printhoveder
Fremstil hurtigt tekstiler i høj kvalitet med flotte 
farver og skarphed
Sort blæk med høj tæthed
Fremstil dybe, neutrale, sorte nuancer og 
tætte skygger og nedsæt det overordnede 
blækforbrug1

Komplet Epson pakke
Sørg for, at alle elementer arbejder sammen 
om at give de bedst mulige resultater
Blækbeholdere med høj kapacitet
Betyder en lav TCO og en lav pris pr. 
kvadratmeter
Øget tryghed
Et års garanti som standard. Mulighed for 
udvidet CoverPlus-garanti kan også fås



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Blækteknologi Ultrachrome® DS

UDSKRIFT

Farver Black, Cyan, Yellow, Magenta

Dysekonfiguration 720 Dyser sort, 720 Dyser pr. farve

Ink tank capacity 1.500 ml

Minimal dråbestørrelse 5,3 pl

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Egnet papirtykkelse 0,08 mm - 1 mm

Egnet papirvægt 75g/m² eller tungere

Papirformater A0, A1, A2, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)

Dobbeltsidet No

GENERELT

Energiforbrug 460 Watt, 30 Watt (på standby), 0,6 Watt (sluk)

Supply Voltage AC 110 V - 220 V, 50 Hz - 60 Hz

Mål 2.620 x 1.013 x 1.314 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 288 kg

Lydeffekt Drift: 7,4 B (A)

Støjniveau Drift: 59 dB (A)

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse Printer: 512 MB, Network: 128 MB

ANDRE

Medieforarbejdning Automatisk opviklingsspole, Rullepapir

UDSKRIV

Udskriftsopløsning 720 x 1.440 DPI

ANDRE

Garanti 12 Måneder On-site-service

Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CE30001A0

Stregkode 8715946605685

Mål enkeltemballage 3170 x 1100 x 1665 mm

Carton Weight 472,74 kg

Styk 1 Units

Oprindelsesland Kina

SureColor SC-F9200 (hdK)

MEDFØLGER VED KØB

Auto take-up reel
CD Manual
Hovedapparat
Vedligeholdelsessæt
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Software (CD)
Substrate support system
Garantidokumenter
Flaske til spildtoner

FORBRUGSMATERIALE

Maintenance Kit S210038 (C13S210038)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

Beholder til spildtoner T724000 (C13T724000)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)

UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)

Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)

1.  - Print & Save er aktuelt tilgængeligt i Storbritannien,
Italien, Frankrig, Tyskland, Portugal, Spanien, Belgien,
Danmark, Finland, Luxembourg, Holland, Sverige, Polen,
Rumænien (listen er korrekt for år 2015). Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du besøge os på
www.epson.dk/printandsave

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 70 279 273 
Salgshotline: 70 279 274 
www.epson.dk

Epson Danmark 
Transformervej 6 
2860 Søborg 
Danmark


