
Pritegnite nove stranke
z izstopajočimi barvami

Termosublimacijska tiskalnika SureColor SC-F6400 in SC-F6400H



Dosezite izjemno kakovost tiska 
brez ogrožanja produktivnosti

Predstavljamo vam 44-palčna termosublimacijska 
tiskalnika Epson SureColor SC-F6400 in SC-F6400H. 
Ti tiskalniki z Epsonovo najnovejšo linijo preverjanja 
šob in tehnologijo PrecisionCore MicroTFP združujejo 
hitrost, moč in produktivnost ter zagotavljajo inovacije 
na vseh ravneh.



Izdelovalcem tekstila, fotografskim studiem 
in podjetjem, ki izdelujejo promocijske izdelke, 
omogočajo visokokakovostno tiskanje na tekstil in 
trde podlage. Tiskalnika SC-F6400 in SC-F6400H 
sta zasnovana tako, da premikata meje storilnosti 
in zmogljivosti, ponašata se z manjšim izpadom 
delovanja, zmanjšujeta stroške odpadkov in vedno 
znova zagotavljata spektakularne natise.

Pridobite nove stranke z izstopajočimi barvami
Razširjeni kompleti črnil SureColor SC-F6400H prav 
tako omogočajo vaši organizaciji, da se razširi na 
nove trge in izstopa s svojim slogom. Razširite svojo 
barvno paleto z oranžno in vijolično, zmanjšajte 
zrnatost s svetlim cijanom in svetlo magento ali 
natisnite prave fluorescenčne odtenke v rožnati in 
rumeni barvi, da sledite domišljiji svojega občinstva.



Zanesite se 
na Epsonove 
tehnologije

Dosezite izjemno kakovost tiska brez 
ogrožanja produktivnosti. Termosublimacijska 
tiskalnika SureColor SC-F6400 in SC-F6400H 
se ponašata z Epsonovimi najnovejšimi 
inovacijami na področju strojne in programske 
opreme, ki bodo vaši organizaciji omogočile, 
da ohrani prednost pred konkurenco že od 
prvega dne uporabe.
Celovit paket
SC-F6400 uporabnikom ponuja celovito rešitev, pri kateri 
vse deluje v harmoniji: od strojne opreme in programske 
opreme do tiskalnih glav, črnila in jamstva.



Živahne nove barve
Tiskalnik SC-F6400H ima 6 barv in je lahko opremljen s črnilom CMYK ter 
FyFp (fluorescentno roza in fluorescentno rumeno), LcLm (svetla cijan in svetla 
magenta) ali OrVi (oranžna in vijolična), ki strankam omogočajo, da povečajo 
dobiček na novih trgih.

Povečana učinkovitost
Povečajte produktivnost do 20 %* z novo tiskalno glavo PrecisionCore MicroTFP. 
Izboljšana je tudi produktivnost uporabnikov zahvaljujoč velikemu zaslonu na 
dotik, ki skupaj z enostavnim dostopom do območja za vzdrževanje izboljša 
učinkovitost in pomaga skrajšati čas nedelovanja tiskalnika.

Skrajšani časi nedelovanja
Tehnologija preverjanja šob nove generacije s samodejnim 
odkrivanjem in prilagajanjem zamašenih šob, ko je to 
potrebno, zagotavlja stalno in zanesljivo produktivnost.

Paketi črnil z večjo zmogljivostjo
45 % večji kompleti črnil* pomagajo zmanjšati pogostost 
menjave črnil, manj embalaže pa zmanjša količino 
odpadkov. Komplete črnil je treba le pretresti in vstaviti, 
kar pomeni, da ni potrebe po prelivanju in mešanju, 
kar lahko povzroči nered.

*V primerjavi s SC-F6300

Velik zaslon na dotik Tis. glava PrecisionCore MicroTFP Vgrajen sistem kompletov s črnilom



Razširite poslovno 
ponudbo

Tiskalnika SC-F6400 in SC-F6400H 
odpravljata omejitve standardnih 
tiskalnikov. S širšim naborom barv, večjo 
odpornostjo in široko paleto funkcij, 
zasnovanih za povečanje produktivnosti 
na vseh ravneh, vam Epson omogoča, da 
dosežete poln potencial svojega podjetja.



Modni izdelki
Sledenje povpraševanju v hitro spreminjajoči se modni 
industriji še nikoli ni bilo enostavnejše. Pospešite tiskanje 
z manj motnjami in očarajte občinstvo z bolj ustvarjalnimi, 
živahno obarvanimi dizajni na širokem naboru tkanin.

Notranja oprema
Privabite notranje oblikovalce in lastnike blagovnih znamk 
z visoko kakovostjo slike in fotorealističnimi natisi na 
zavesah, žaluzijah, oblazinjenju, blazinah, keramičnih 
ploščicah ali katerih koli trdnih podlagah z uporabo 
poliestrske prevleke.

Športna oblačila
Sprejmite kreativnost brez žrtvovanja produktivnosti. 
Pritegnite pozornost svojih strank s fluorescenčno rožnato 
in fluorescentno rumeno ter izdelajte nogometne majice, 
kolesarsko opremo, kopalke in še več dizajnov, na katere 
se lahko zanesete.

Promocijsko gradivo
Z lahkoto izdelajte visokokakovostne prilagojene 
promocijske izdelke, kot so skodelice, podloge za miške, 
obeski za ključe in drugi pripravljeni predmeti za tiskanje, 
hkrati pa zagotovite nemoteno delovanje z minimalnimi 
motnjami.
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SureColor SC-F6400 SureColor SC-F6400H

Konfiguracija tiskalne glave Tis. glava PrecisionCore MicroTFP 

Konfiguracija šob 3200 šob, CMYHDK 
(800 šob x 4 barve)

2400 šob, CMYHDK LcLm ali FyFp ali OrVi 
(400 šob x 6 barv)

Največja hitrost tiskanja 78,3 m2/h 38,8 m2/h

Hitrost tiskanja z 2,1 prehodom 38,8 m2/h 38,8 m2/h

Hitrost tiskanja s 4 prehodi 19,9 m2/h 17,6 m2/h

Največja ločljivost tiskanja 600 x 1200 pik/palec

Največja širina medija Od 254 mm do 1118 mm (10-palčni do 44-palčni)

Število črnil 4 barve (cijan, magenta, rumena, črna) 6 barv (cijan, magenta, rumena, črna, svetla cijan, 
svetla magenta) ali (cijan, magenta, rumena, črna, 

fluorescentno roza, fluorescentno rumena) ali (cijan, 
magenta, rumena, črna, oranžna ali vijolična)

Zmogljivost črnila 1,6 l

Mere 1608 mm (š) x 745 mm (g) x 1128 mm (v)
(brez sistema za navijanje)

1608 mm (š) x 916 mm (g) x 1128 mm (v)
(s sistemom za navijanje)

Teža (brez črnila) 120 kg (brez sistema za navijanje)
133 kg (s sistemom za navijanje)

127 kg (brez sistema za navijanje)
140 kg (s sistemom za navijanje)

Nadzorna plošča 4,3-palčni barvni zaslon LCD na dotik

Napetost Izmenično napajanje 100–240 V, 50/60 Hz

Programska oprema Epson Edge Print Pro

Garancija 1-letni servis na mestu namestitve

Črnilo UltraChrome DS SKU SC-F6400 SC-F6400H

Cijan (1,6 l x 2) C13T53L200 ● ●

Magenta (1,6 l x 2) C13T53L300 ● ●

Rumena (1,6 l x 2) C13T53L400 ● ●

Črna z visoko gostoto (1,6 l x 2) C13T53L900 ● ●

Svetla cijan (1,6 l x 2) C13T53L500 ●

Svetla magenta (1,6 l x 2) C13T53L600 ●

Fluorescentna roza (1,6 l x 2) C13T53L800 ●

Fluorescentno rumena (1,6 l x 2) C13T53L700 ●

Oranžna (1,6 l x 2) C13T53LA00 ●

Vijolična (1,6 l x 2) C13T53LD00 ●

Izbirna dodatna oprema SC-F6400 SC-F6400H

C12C934671 Enota za samodejno navijanje Enota za samodejno navijanje (priložena)

Potrošni material SKU

Komplet za vzdrževanje C13S210063

Komplet za vzdrževanje glave C13S400145

Steklenička za odpadno črnilo C13T72400

Rezervno rezilo samodejnega 
rezalnika

C13S902006

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Also Technology Ljubljana d.o.o.
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 4205 506
Fax.: +386 1 4205 562
E-mail: info.si@also.com
Web: www.diss.si

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

@epsonslovenija

epson-slovenija

www.instagram.com/epsonslovenija
www.instagram.com/epsonslovenija
https://www.linkedin.com/company/epson-slovenija/

