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SureColor SC-F2100 ponuja celovit paket DTG za oblikovanje in 
tiskanje na majice, polo majice, nakupovalne torbe ter druge tekstilne 
artikle.

Tiskalnik za neposredno tiskanje na oblačila SureColor SC-F2100 omogoča, da hitro 
nastavite in začnete s tiskanjem na majice in druge artikle, ter predstavlja celovito 
rešitev, vključno s tiskalnikom, tiskalno glavo, črnili in programsko opremo. Ta novi 
model ponuja hitrejše in kakovostnejše tiskanje z manj posredovanja ter možnostjo 
ustvarjanja lastnih oblik.

Celovita rešitev
Tiskalnik SC-F2100 je del Epsonove celovite rešitve DTG, ki vključuje tiskalnik, 
tiskalno glavo, črnilo, programsko opremo in garancijo, kar pomeni, da ste lahko brez 
skrbi, saj so bili vsi deli zasnovani in temeljito preizkušeni, tako da skupaj kot celota 
delujejo odlično.

Hitrejše in kakovostnejše tiskanje
Tiskalnik zagotavlja hitrejše tiskanje kot pri prejšnjih modelih, z dodatnimi načini za 
hitro tiskanje in izboljšanim kroženjem črnila pa se tiskanje začne še hitreje. Poleg tega 
vključuje tudi izboljšano kontrolo za lepšo reprodukcijo slik in širšo barvno paleto.

Programska oprema Garment Creator
Epsonova vsestranska brezplačna programska oprema Garment Creator vam 
omogoča, da dodajate besedilo in slike ter ustvarjate uporabniške prednastavitve za 
prilagajanje slik, zagotavlja pa tudi spremljano mapo in podporo za slike CMYK.

Manj posredovanja
Tiskalnik SC-F2100 ima način za samodejno vzdrževanje z ločeno čistilno kartušo, ki 
bistveno podaljša intervale med rednimi vzdrževanji, pa tudi lovilnik prahu, ki 
preprečuje, da bi kosi prahu prišli do tiskalne glave. Na voljo sta tudi izbirna 
oprijemalna podloga za valj in oprijemalno orodje za valj, tako da je nameščanje oblačil 
lažje.

Črnilo UltraChrome DG
Epsonova črnila UltraChrome DG so na voljo v 600-mililitrskih kartušah in jih odlikujejo 
žive barve, trpežno belo črnilo pa je odporno proti razpokanju in namenjeno tiskanju na 
temne tkanine. Belo črnilo kroži po tiskalniku, s čimer se zmanjša možnost zamašitve.

Okolju prijazno
Epsonovemu črnilu UltraChrome DG je bil podeljen certifikat ECO PASSPORT 
združenja OEKO-TEX®¹.

GLAVNE LASTNOSTI

Izboljšana hitrost in kakovost
Dodatni načini za hitro tiskanje in lepša 
reprodukcija slik
Celovita Epsonova rešitev
Vključno s tiskalnikom, tiskalno glavo, 
črnilom, programsko opremo in garancijo
Vsestranska programska oprema 
Garment Creator
Dodajte črke in združite slike, da ustvarite 
edinstvene oblike
Manj vzdrževanja
Način za samodejno vzdrževanje z ločeno 
čistilno kartušo
Črnila UltraChrome DG
Žive barve in trpežno belo črnilo, odporno 
proti razpokanju



LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CF82301A1

Črtna koda 8715946661100

Država porekla Kitajska

SureColor SC-F2100 (4C)

OBSEG DOBAVE

Priročnik na CD
Glavna naprava
Srednji tiskalni valj
Komplet za vzdrževanje
Steklenička za odpadno črnilo
Trdi valj
Ink set

POTROŠNI MATERIAL

UltraChrome DG Black T72510N (600ml) (C13T72510N)
UltraChrome DG Cyan T72520N (600ml) (C13T72520N)
UltraChrome DG Magenta T72530N (600ml) (C13T72530N)
UltraChrome DG Yellow T72540N (600ml) (C13T72540N)
Waste ink bottle (C13T724000)
Singlepack Cleaning Cartridge T736000 (C13T736000)
Maintenance Kit T736200 (C13T736200)
Epson Head Cleaning Set S092001 (C13S092001)
Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet 
for scale x 5 sheets) (C13S092021)
Platen Grip Pad - L (C13S210075)
Platen Grip Pad - M (C13S210076)
Platen Grip Pad - S (C13S210077)
Pre-treatment Liquid (C13T43R100)

IZBIRNA DODATNA OPREMA

SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951
SureColor SC-F2100 Large Platen
C12C933921
SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971
SureColor SC-F2100 Medium Platen
C12C933931
SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961
SureColor SC-F2100 Small Platen
C12C933941

1.  ECO PASSPORT združenja OEKO-TEX® je sistem, s katerim
dobavitelji kemičnih snovi za tekstil dokazujejo, da se lahko
njihov izdelek uporablja pri trajnostni proizvodnji tekstila.
Črnilo Epson UltraChrome DG in tekočina za predhodno obdelavo
imata certifikat Eco Passport. To je mednarodni varnostni
standard v tekstilni panogi. Certifikat zagotavlja, da je
izdelek varen za odrasle in otroke, tudi za dojenčke.

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

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

Panteh d.o.o. 
Šmartinska 106 
1000 Ljubljana 
Tel.   +386 1 600 1991 
Splet: www.panteh.si   
E-pošta: info@panteh.si  


