
SureColor SC-S60600L
DATASHEET / BROCHURE

Denne skilte- og displayprinter med 4 farver øger produktiviteten med 
de innovative 1,5-liters blækposer med høj kapacitet.

Skab alt lige fra enkle skilte til luksusdisplay og indretningsløsninger på forskellige medier. 
SC-S60600L forbedrer driftssikkerheden og produktiviteten og giver større fleksibilitet i 
forhold til anvendelsen af forskellige medier. Epsons løsning med 1,5-liters blækposer 
reducerer nedetiden, øger komforten og giver lavere blækomkostninger. Ligesom de 
andre skilteprintere i sortimentet kræver SC-S60600L meget lidt vedligeholdelse, samtidig 
med at den er driftssikker og nem at bruge. 

Fleksibilitet
Epson tilbyder printere og blæk, der nemt kan anvendes på en bred vifte af medier, så 
virksomhederne kan levere kundernes krævende opgaver. SC-S60600L udskriver blandt 
andet på følgende medier: klar film, vinyl, lærred og fotopapir.

Lave samlede ejeromkostninger
Reducer udskrivningsomkostningerne med Epsons blækløsning til stordrift (1,5-liters 
blækposer med stor kapacitet), minimer brugerindgreb med automatiseret rengøring af 
printhoved og opnå længere udskrivningskørsler. Beregn de nøjagtige 
udskrivningsomkostninger med LFP Accounting Tool.

Produktivitet
Brugerne får glæde af brugervenligheden, det begrænsede behov for vedligeholdelse og 
de høje udskrivningshastigheder uden at måtte gå på kompromis med kvaliteten. 
Produktiviteten forbedres også med Epson Edge Print-software, Epson Edge Control 
Dashboard og adgang til over 250 ICC-profiler.

Pålidelighed
Alle komponenter er fremstillet af Epson for at opnå ensartet design i høj kvalitet og 
holdbarhed. SC-S60600L leveres også med automatiseret vedligeholdelse af printhoved 
og blækstænkopsamlingssystem for at reducere nedetiden yderligere. Alle printere leveres 
med to års garanti som standard med mulighed for forlængelse. 

NØGLEFUNKTIONER

Epsons blækløsninger til stordrift
Praktiske 1,5-liters blækposer reducerer 
nedetid og blækomkostninger
Resultater i overlegen kvalitet
PrecisionCore TFP-printhoveder og 
UltraChrome GS3-blæk
Mange kreative anvendelser
Udskriver på medier- som klar film, vinyl, 
lærred og fotopapir
Maksimer produktiviteten
Automatiseret vedligeholdelse af printhoved 
og afskærmningsplade
Fantastisk kundeservice og support
To års garanti som standard med mulighed 
for forlængelse



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CH23301A0

Stregkode 8715946676302

Oprindelsesland Kina

SureColor SC-S60600L

MEDFØLGER VED KØB

Driver og hjælpeprogrammer (CD)
Separate blækpatroner
Installations- / sikkerhedsmanual
Hovedapparat
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Betjeningsvejledning
Garantidokumenter
Bulk Ink Solution

FORBRUGSMATERIALE

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

UltraChrome GS3 Yellow T45L400 (1.5L) (C13T45L400)

UltraChrome GS3 Magenta T45L300 (1.5L) (C13T45L300)

UltraChrome GS3 Cyan T45L200 (1.5L) (C13T45L200)

UltraChrome GS3 Black T45L100 (1.5L) (C13T45L100)

Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)

Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)

Blækrengøringsmiddel (250 ml) T699300 (C13T699300)

Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

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