
SureColor SC-F6300 (hdK)
PODATKOVNI LIST

Ustvarite visokokakovostni tisk na tekstil in promocijsko blago s tem 
nezahtevnim termosublimacijskim tiskalnikom.

SureColor SC-F6300, 44-palčni termosublimacijski tiskalnik je bil zasnovan za 
izdelovalce tekstila, podjetja za promocijsko blago in fotografske studie. Ponaša se z 
nizkimi skupnimi stroški lastništva zaradi izboljšane produktivnosti uporabnika in 
skrajšanega časa nedelovanja.

Produktivnost
Enostavna uporabniški dostop in vzdrževanje tiskalne glave zmanjšata potrebo po 
klicanju serviserja. Zaradi skrajšanja časa nedelovanja in enostavnega vzdrževanja bo 
vaše poslovanje učinkovitejše. Izboljšane specifikacije ključnih delov povečajo 
življenjsko dobo izdelka in donosnost naložbe.

Preprosta uporaba
Hitrejši začetek po prejemu. Posebna orodja in strokovno znanje niso potrebni. Pristop 
takojšnjega in enostavnega začetka zagotavlja hiter začetek delovanja podjetij. 

Podpora za programsko opremo
Epson ponuja neverjeten nabor priložene programske opreme, ki ustreza potrebam 
vašega podjetja ter vključuje: programsko opremo Epson Edge Print RIP, podporo za 
nadzorno ploščo Epson Edge Dashboard Support (profili EMX) in Epsonovo orodje 
LFP Accounting Tool. Ti zagotavljajo najustreznejšo raven podpore za programsko 
opremo, ki podjetjem pomaga pri še učinkovitejšem delovanju in boljši analizi stroškov 
ter dobička. 

Celovit paket
Uporabnikom ponujamo celovit proizvodni paket za brezskrbno in priročno uporabo. 
Celovita rešitev vključuje: strojno opremo, programsko opremo, tiskalno glavo, črnilo, 
papirje za sublimacijo, garancijo ter izbiren navijalni sistem za skladno delovanje vseh 
komponent.

GLAVNE LASTNOSTI

Celovita Epsonova rešitev
Strojna in programska oprema, tiskalna 
glava, črnilo in papir za sublimacijo
Preprosta namestitev
Posebna orodja in strokovno znanje niso 
potrebni
Izbiren navijalni sistem
Izbiren Epsonov navijalni sistem ponuja več 
nadzora nad kakovostjo navijanja
Trajnost izdelka
Izboljšane specifikacije ključnih delov 
povečajo življenjsko dobo izdelka in 
donosnost naložbe
Nizki skupni stroški lastništva
Enostaven uporabniški dostop in skrajšanje 
časa nedelovanja



LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CH66301A0

Črtna koda 8715946672274

Država porekla Kitajska

SureColor SC-F6300 (hdK)

POTROŠNI MATERIAL

Auto Cutter Spare Blade S902006 (C13S902006)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) 
(C13T46D840)
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)
Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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