
SureColor SC-F9400H
PODATKOVNI LIST

Epson ponuja svojo prvo originalno rešitev za tiskanje na tekstil s 
termosublimacijskim tiskalnikom, ki uporablja fluorescentno črnilo (do 
64 palcev).

SC-F9400H ponuja podjetjem možnost tiskanja z dvema originalnima rešitvama 
fluorescentnega črnila (rumeno in roza), ki ju je mogoče uporabiti za ustvarjanje široke 
palete svetlih in živahnih barv za izdelavo športnih ter delovnih oblačil in modnih 
artiklov. Serija SC-F9400 je evolucija Epsonove zaupanja vredne tehnologije in ponuja 
izboljšano kakovost tiska, hkrati pa ohranja storilnost ter zanesljivost.

Bodite produktivni
SC-F9400 lahko tiska z največjo hitrostjo 108,6 m2/h za hitro izdelavo. Posodobljene 
nastavitve ponujajo nižjo napetost in natančno registracijo, kar izboljša oprijem ter 
znižuje skupne stroške lastništva z uporabo termosublimacijskih papirjev manjše teže.

Popolna rešitev
Epson izdeluje tiskalnik, tiskalno glavo, črnila, termosublimacijske papirje in 
programsko opremo ter zagotavlja garancijo in storitve. Ta celovita rešitev uporabniku 
ponuja dosledno kakovost in miren spanec.

Široka barvna paleta
SC-F9400H uporablja posebna črnila Epson UltraChrome DS za natančno reprodukcijo 
zapletenih in barvitih vzorcev.

Pripravljen za uporabo
Tiskalnik SureColor SC-F9400H ima certifikat Oeko-Tex Eco Passport, kar pomeni, da 
so oblačila in tekstil, proizvedeni s tiskalnikom s črnili UltraChrome DS, popolnoma 
varni za nošenje ne samo za odrasle ter otroke, temveč tudi za dojenčke.

Raziščite nove poslovne priložnosti
Z Epsonovimi originalnimi fluorescentno rumenimi in roza črnili je termosublimacijski 
tiskalnik SC-F9400H pametnejša ustvarjalna izbira za podjetja, ki želijo svojo ponudbo 
razširiti na dodatne trge: športna oblačila, ki pritegnejo poglede, širša izbira modnih 
oblačil in zares privlačne reklamne zastave.

GLAVNE LASTNOSTI

Originalna rešitev s fluorescentnim 
črnilom
Rumena in roza fluorescentna črnila
Črnila UltraChrome DS
Za svetel, barvit, trajen in natančen izpis
Hitrejše tiskanje
Hitrost tiskanja do 108,6 m²/h
Celovita rešitev
Tiskalnik Epson, črnila, papir in programska 
oprema, zasnovani za odlično sodelovanje
Izboljšana zanesljivost
Manj zadevanja glave v rob papirja in 
zmečkanin za daljši čas delovanja



POTROŠNI MATERIAL

UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) C13T46D240
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) C13T46D340
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) C13T46D440
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) C13T46D840
UltraChrome DS Fluorescent Yellow T46D640 (1Lx2) C13T46D640
UltraChrome DS Fluorescent Pink T46D540 (1Lx2) C13T46D540
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m C13S045451
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m C13S045480
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m C13S045452
DS Transfer Production 108cm x 152m C13S045520
DS Transfer Production 162cm x 175m C13S045521
Head Cleaning Set S210051 C13S210051
Maintenance Kit S210063 C13S210063
Waste ink bottle C13T724000

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU C11CH99301A0

Črtna koda 8715946682235

Država porekla Kitajska

SureColor SC-F9400H

OBSEG DOBAVE

Steklenička za odpadno črnilo
Garancijska dokumentacija
Navodilo za delovanje (CD)
Navodilo za postavitev
Kabel za električni tok
Komplet za vzdrževanje
Software (CD)
Ink set

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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