
Žiadna úloha pre 
túto tlačiareň nie 
je príliš veľká

Rad SureColor SC-S



Vyžadujte od svojej 
tlačiarne viac
Veríme, že naše inovácie nám umožňujú prinášať výnimočne 
vysokokvalitné obrázky a vysokú produktivitu. Rad SC-S bol 
od základov navrhnutý so zreteľom na produktivitu.

Zavedením dvoch nových tlačiarní modelov SC-S60610L a SC-S80610L  
s riešením hromadného atramentu sa rozšírila ponuka, vďaka čomu majú 
zákazníci k dispozícii väčší výber. Hromadné atramentové riešenie využíva 
1,5-litrové atramentové vrecká, ktoré umožňujú zvýšiť produktivitu vysoko 
výkonných tlačiarní.

Ponuka tlačiarní reaguje na požiadavky trhu a od modelu SC-S40610 až po 
luxusný model SC-S80810L ponúka rovnakú špičkovú kvalitu, vďaka čomu 
predstavuje pridanú hodnotu pre podniky a pomáha zákazníkom splniť 
ich očakávania aj v najnáročnejších prostrediach.

SureColor SC-S60610L

Model SC-S60610L, navrhnutý pre prostredia 
s vysokým objemom značení a zobrazovaní produktov, 
dosahuje rovnakú kvalitu a vysokú produktivitu, akú 
môžete očakávať od SC-S60610, ale vďaka svojim 
1,5-litrovým atramentovým vreckám znižuje celkové 
náklady na tlač a zásahy používateľom.

SureColor SC-S80610L

Model SC-S80610L poskytuje výnimočnú kvalitu 
tlače. Pokrýva až 98,2 % farebných odtieňov pevných 
náterových farieb PANTONE, vďaka čomu obsadzuje 
popredné miesto na trhu, a navyše vďaka svojim 
1,5-litrovým atramentovým vreckám zabezpečuje 
bezkonkurenčnú produktivitu.

Model SC-S80610L je ideálny pre nadšencov do tvorby 
nápisov a vďaka voliteľným bielym alebo kovovým 
atramentom vytvára špičkové, farebne presné výtlačky 
na širokej škále typov médií.





Tvořte působivé návrhy
Každá tlačiareň tohto radu je ideálna na vytváranie vysokohodnotných 
pútačov, výrazných reklamných materiálov aj špeciálnych typov použití, 
ako sú napríklad tapety a potlač na autá. Tlačiarne sú navrhnuté, vyvinuté 
a zostavené spoločnosťou Epson, takže máte istotu pretrvávajúcej kvality 
a navyše poistku v podobe našej štandardnej dvojročnej záruky.

V závislosti od objemu tlače stačí vybrať medzi tlačiarňami na báze atramentových zásobníkov 
alebo novými tlačiarňami, ktoré používajú 1,5-litrové vrecká, aby dosiahli zníženie celkových 
nákladov na prevádzku. Okrem toho sa pri automatizovanom systéme čistenia hlavy počas 
produkcie pravidelne udržiava aj tlačová hlava. Výsledkom je dlhší prevádzkový čas a vyššia 
kvalita tlače.

Model SureColor SC-S40610

Model SC-S40610 je 4-farebná tlačiareň so 
700 ml zásobníkom, ktorá v otázkach kvality 
nerobí žiadne kompromisy. Je jednoduchá na 
používanie, nízkonákladová, veľkoformátová 
a špeciálne optimalizovaná pre podniky, 
ktoré chcú vytvoriť efektné značenie.

Model SureColor SC-S60610

Disponuje 4-farebným výberom pre podniky 
vyžadujúce vysokú úroveň produktivity, 
vynikajúcu kvalitu a minimálne zásahy 
používateľom. Vďaka dizajnu dvojitej 
tlačovej hlavy, 2x atramentovej konfigurácii 
CMYK a 700 ml zásobníkom zvláda model  
SC-S60610 nároky na výrobu s ľahkosťou.

Model SureColor SC-S80610

Model SC-S80610 je vysoko výkonná tlačiareň 
s 700 ml zásobníkom a dodatočnými farebnými 
atramentmi, vrátane oranžovej, červenej, 
metalickej a bielej. Je určený pre firmy, ktoré 
hľadajú vysoko kvalitnú veľkoformátovú tlačiareň, 
ktorá ponúka širší výber atramentov pre rôzne 
spôsoby využitia tlače.





Prinášajte vysokokvalitné 
výsledky

Vyššia kvalita, rýchlejší výstup

Každá tlačiareň radu SC-S sa vyznačuje tlačovou hlavou Epson PrecisionCore TFP  
s konfiguráciou dýzy tlačovej hlavy 360 dpi a maximálnym rozlíšením až do  
1 440 x 1 440 dpi1.

Bohatá ponuka kreatívneho využitia 

Tlač na rôzne podklady vrátane transparentnej fólie, vinylu, plátna  
a fotopapiera. Umožňuje tiež tvorbu profesionálnych a špecializovaných  
zobrazení pre billboardy, tapety, automobilové obaly a POS.

Technológia, ktorá má význam

Každá tlačiareň je vyrobená z laserom zváraných rámov, obsahuje presnú 
zobrazovaciu technológiu a zlepšenia vlastných robotických riešení od  
spoločnosti Epson, vďaka čomu demonštruje odhodlanie spoločnosti  
Epson prinášať kvalitu.

Najlepšia kontrola nad podkladom

Vďaka pokročilej automatickej regulácii prítlaku materiálu (AD-ATC) prináša 
tlačiareň výtlačky s presnými rozmermi od začiatku do konca kotúča s médiom.

Presnosť pri každom médiu 

Mimoriadne sofistikovaný systém podávania, antistatické tlakové valčeky  
a elektronické ovládanie tlaku optimalizujú presnosť uchopenia a podávania  
a výtlačky sú dokonalé na všetkých podkladoch.

Režim PrecisionDot

Výsledkom nášho vývoja technológie spracovania obrazu je vysokokvalitný 
režim PrecisionDot, ktorý kombinuje tri technológie (Half Tone Module,  
LUT a Micro Weave) a zvyšuje kvalitu na všetkých typoch tlačových médií.

Päť tlačiarní v ponuke radu SC-S zdieľa mnoho špičkových 
funkcií, čo zaisťuje, že budú vždy dosahovať vynikajúce 
výsledky. Bez ohľadu na to, ktorý model si vyberiete, vždy 
máte zaručenú kvalitu konštrukcie Epson, inteligentný 
softvér a moderné funkcie, vďaka ktorým sú tlačiarne 
všestrannejšie, spoľahlivejšie a ľahšie na používanie.



Širší farebný rozsah

Modely SC-S80610 a SC-S80610L zahŕňajú 
kovové, biele, oranžové a červené atramenty. 
Sú optimalizované, aby vytvárali výnimočne 
zreteľné nápisy vynikajúcej kvality. Dokážu to 
vďaka našim atramentom UltraChrome GS3, 
ktoré dosahujú až 98,2 % farieb pevných 
náterových odtieňov PANTONE.

Bodové farby (najmä oranžová a červená) 
sú vyrábané rýchlo a presne, aby bola 
dosiahnutá farebná rovnováha, ktorá 
je medzi riešeniami na trhu jedinečná. 
Realistické tóny kovových odtieňov sú 
vytvorené pomocou eko-solventného 
metalického strieborného atramentu.

Atrament inej značky Atrament Epson 
UltraChrome GS3 with Red



Intuitívny softvér

Epson Edge Print

Epson Edge Print je súčasťou všetkých tlačiarní 
SureColor SC-S. Tento výkonný softvér sa ľahko 
používa a poskytuje zjednodušené riešenie 
pripravené na tlač.

Ovládací panel Epson Edge

Vďaka pridanému integrovanému ovládaciemu 
panelu Epson Edge môžete bezplatne stiahnuť 
viac než 250 profilov médií. Zaistíte tak, že 
dokážete poskytnúť optimálne nastavenia 
tlačiarne pre vaše pracovné postupy a vytvárať 
pre vašich zákazníkov farebne najvernejšie 
výtlačky.

Nástroj na výpočet nákladov veľkoformátovej 
tlače Epson

Nástroj na výpočet nákladov veľkoformátovej tlače 
Epson meria náklady na médiá a atrament, aby 
ste rozumeli presným nákladom na tlač a výrobu 
pri každej úlohe.

Komplexné servisné služby a technická 
podpora 

Je nepravdepodobné, že sa pri používaní tlačiarne 
radu SureColor SC-S vyskytnú problémy, no ak 
sa tak stane, ste štandardne krytí dvojročnou 
zárukou s možnosťou ďalšieho predĺženia.

Softvér Epson Edge Print sme navrhli, aby pracoval 
výhradne s našou kombináciou tlačiarňového 
hardvéru a atramentových technológií.





Technické údaje 
produktu

Model SC-S60610L Model SC-S80610L

Konfigurácia tlačovej hlavy Duálna tlačová hlava PrecisionCore TFP  
360 × 2 dýz pre každú farbu (4×)

Tlačová hlava PrecisionCore TFP  
360 × 2 dýz pre každú farbu (10×)

Maximálna rýchlosť tlače 
(1 prechod) 95,3 m2/h1 95,1 m2/h1

Minimálny objem kvapky atramentu 4,2 pl

Maximálne rozlíšenie tlače 1 440 × 1 440 dpi1

Šírka média (64 palcov) 300 k 1, 626 mm

Max. hrúbka média 1 mm

Vonkajší priemer kotúča Až 250 mm

Vonkajší priemer cievky Až 200 mm

Hmotnosť kotúča Až 45 kg

Počet atramentov 2 × 4 farby (C, M, Y, K) 9/10 farieb (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt alebo biela)

Kapacita atramentového vrecka 1,5 litra 1,5 litra, 500 ml metalická

Softvér Epson Edge Print

Pripojenie USB: Vysokorýchlostný USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Rozmery

Š: 2 766 mm Š: 2 766 mm

V: 1 338 mm (zatvorené kryty)  
(max. 1 671 mm počas prevádzky)

V: 1 338 mm (zatvorené kryty) 
(max. 1 671 mm počas prevádzky)

H: 972 mm H: 880 mm

(max. 1 147 mm počas prevádzky) (max. 1 090 mm počas prevádzky)

Hmotnosť (okrem atramentových 
vreciek/vrátane roztoku 
hromadného atramentu)

336 kg 328 kg

Napätie Striedavý prúd 100 – 120 V alebo 200 – 240 V, 50/60 Hz

Záruka 2 roky na mieste

Hladina hluku 59 dB

Automatické nastavenie média áno

Pokročilý prídavný systém sušenia Pribalená Voliteľné



Model SC-S40610 Model SC-S60610 Model SC-S80610

Konfigurácia tlačovej hlavy Tlačová hlava PrecisionCore TFP  
360 × 2 dýz pre každú farbu (4×)

Duálna tlačová hlava PrecisionCore TFP 
360 × 2 dýz pre každú farbu (4×)

Tlačová hlava PrecisionCore TFP  
360 × 2 dýz pre každú farbu (10×)

Maximálna rýchlosť tlače 
(1 prechod) 48,6 m2/h1 95,3 m2/h1 95,1 m2/h1

Minimálny objem kvapky atramentu 4,2 pl

Maximálne rozlíšenie tlače 1 440 × 1 440 dpi1

Šírka média (64 palcov) 300 k 1, 626 mm

Max. hrúbka média 1 mm

Vonkajší priemer kotúča Až 250 mm

Vonkajší priemer cievky Až 200 mm

Hmotnosť kotúča Až 45 kg

Počet atramentov 4 farby (C, M, Y, K) 2 × 4 farby (C, M, Y, K) 9/10 farieb (C, M, Y, K, Lc, Lm,  
Lk, Or, Re + Mt alebo biela)

Kapacita atramentového zásobníka 700 ml 700 ml 700 ml, 600 ml biela, 350 ml metalíza

Softvér Epson Edge Print

Pripojenie USB: Vysokorýchlostný USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Rozmery

Š: 2 620 mm Š: 2 620 mm Š: 2 620 mm

V: 1 338 mm (zatvorené kryty)  
(max. 1 671 mm počas prevádzky)

V: 1 338 mm (zatvorené kryty)  
(max. 1 671 mm počas prevádzky)

V: 1 338 mm (zatvorené kryty)  
(max. 1 671 mm počas prevádzky)

H: 880 mm H: 972 mm H: 880 mm

(max. 1 090 mm počas prevádzky) (max. 1 147 mm počas prevádzky) (max. 1 090 mm počas prevádzky)

Hmotnosť (bez atramentového 
zásobníka) 279 kg 291 kg 284 kg

Napätie Striedavý prúd 100 – 120 V alebo 200 – 240 V, 50/60 Hz

Záruka 2 roky na mieste

Hladina hluku 59 dB

Automatické nastavenie média Áno

Pokročilý prídavný systém sušenia Voliteľné Pribalená Voliteľné 



1 V závislosti od softvéru RIP.
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EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. 
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.sk

Usilujeme sa o firemnú a spoločenskú zodpovednosť
Spoločnosť Epson sa zaviazala vyvíjať produkty ohľaduplné k životnému prostrediu, preto na 
udržateľnosť myslíme počas celého procesu,od nápadu až po dokončenie. Pomáhame našim 
zákazníkom uvedomiť si, aký environmentálny prínos môžu mať technológie, či už ide o zmenu  
pohľadu na výrobu vďaka inováciám v robotike, šetrenie energie pomocou našej technológie  
pre tlač v kanceláriách alebo revolúciu v textilnej tlači vďaka našim digitálnym riešeniam.

Zaviazali sme sa naplniť všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN a tiež ciele cyklického 
hospodárstva. Ponúkame udržateľné inovácie, pretože vieme, že rozhodnutia organizácií,  
jednotlivcov a spoločnosti sú základom úspechu nás všetkých. 

Obsah tejto publikácie neschválila Organizácia Spojených národov a neodráža názory Organizácie Spojených 
národov ani jej úradníkov alebo členských štátov www.un.org/sustainabledevelopment

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.sk/contactus

@EpsonEurope

epson-slovensko


