
Przeznaczony do drukowania wysokiej jakości zdjęć nawet do 1 m długości ,
jest pierwszą 6-kolorową, kompaktową drukarką produkcyjną Epson
wykorzystującą technologię atramentową. Głowica drukująca Micro Piezo,
technologia przetwarzania obrazów oraz oryginalny atrament firmy Epson
gwarantują ostre i żywe kolory. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy
chcą drukować zdjęcia, karty, reprodukcje i inne materiały wysokiej jakości .

Epson SureLab D700

Niepowtarzalna różnorodność zastosowań

Urządzenie D700 umożliwia drukowanie zdjęć, kart okol icznościowych, zaproszeń, ulotek

oraz materiałów promocyjnych w różnych formatach bezpośrednio z rol i na papierze

błyszczącym, typu luster oraz matowym o szerokości od 1 02 do 21 0 mm i długości

89–1 000 mm. Ze względu na niewielkie wymiary drukarka SureLab D700 idealnie mieści

się na biurku lub w Foto Kiosku. Jej wytrzymałość gwarantują wyjątkowo trwałe części , z

których ją zbudowano.

Niezawodna i ekonomiczna

Drukarkę cechuje długi czas eksploatacj i bez serwisowania, nie wymaga wielu przegladów

konserwacyjnych oraz posiada wytrzymałe ostrze gi lotyny, co w efekcie skraca przestoje i

bezpośrednio przekłada się na oszczędność czasu oraz pieniędzy.



Drukowanie zdjęć w wysokiej jakości

Opierając się na sukcesie firmy Epson w profesjonalnym druku fotograficznym, urządzenie

D700 oferuje porównywalną jakość i spójność kolorów do najwyższej klasy drukarek

graficznych Epson. Drukarka SureLab D700 doskonale nadaje się do drukowania obrazów

wysokiej jakości , kart okol icznościowych lub innych materiałów na zamówienie. Ta 6-

kolorowa drukarka wykorzystująca technologię druku atramentowego posiada szeroki

gamut barw oraz umożliwia tworzenie bardzo wyraźnych obrazów. Urządzenie

wykorzystuje profesjonalny atrament, który został specjalnie opracowany do druku z dużą

szybkością zdjęć na błyszczącym papierze. Gwarantuje nam wydruki w wysokiej

rozdzielczości (720 dpi x 1 440 dpi) przy jednocześnie niskim koszcie jednostkowym.

KLUCZOWE CECHY

- wysoka jakość

głowica drukująca Micro Piezo, technologia przetwarzania obrazu firmy Epson (LUT)

- szeroki gamut

6-kolorowy zestaw wkładów atramentowych

- drukowanie na wielu różnych rodzajach nośników

papiery błyszczące, papiery typu luster oraz matowe

- niezawodność

wytrzymałe ostrze gi lotyny, długi czas eksploatacj i bez serwisowania

- niepowtarzalna różnorodność zastosowań

niewielki rozmiar, druk na różnych nośnikach i w różnych rozmiarach

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- drukarka D700

- uchwyt rolki papieru (Spindle Unit)

- instrukcja montażu

- kabel zasi lający

- zbiornik konserwacyjny (Maintenance Tank)

- sterowniki i programy pomocnicze (CD)

- instrukcja na płycie CD

Atrament UltraChrome D6-S

Drukarka, w połączeniu ze specjalnie opracowanym

przez firmę Epson atramentem UltraChrome D6-S,

pozwala tworzyć niezwykłe obrazy o żywych kolorach,

intensywnych czerniach, ostrych konturach i płynnej

gradacj i .



TECHNOLOGIA DRUKU

Metoda drukowania

Rozdzielczość druku

Minimalna wielkość kropel

Maks. szybkość drukowania

TUSZ

Technologia tuszy

Zestaw atramentów

Dostępne kolory

Rozmiar wkładu

NOŚNIKI

Przetwarzanie nośników wydruku

Dane techniczne rolki tylnej

Obsługiwana szerokość nośników

Format wydruku

Maks. szerokość drukowania

Marginesy drukowania

Automatyczna gi lotyna

Obsługiwane nośniki

INFORMACJE OGÓLNE

Warunki pracy — temperatura

Warunki pracy — wilgotność

Pobór mocy

Oprogramowanie

Kompatybi lne systemy operacyjne

Przyłącza

Wymiary produktu

Waga produktu

INNE

Gwarancja

technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo, wydajna technologia głowicy

drukującej zaprojektowana dla wymagających środowisk drukowania, technologia kropl i o

zmiennej wielkości

720x720 dpi na papierze połyskl iwym i na papierze błyszczącym, 720x360 dpi na papierze

połyskl iwym i na papierze błyszczącym, 1 440x720 dpi na papierze matowym, na papierze

połyskl iwym i na papierze błyszczącym

2,5 pl , z technologią kropl i o zmiennej wielkości

450 zdjęć 1 0x1 5cm (4x6")/h, jedno zdjęcie 1 0x1 5cm (4x6") - 8s

Ultrachrome® D6-S

6 kolorów

czarny, błękitny, jasny błękitny, jasny purpurowy, purpurowy, żółty

200 ml

papier w rolce

maksymalna długość rolki 66 m, średnica rdzenia 76 mm ± 2 mm ( 3 cal ) , średnica zewnętrzna

1 70 mm

1 02 mm (4-calowy), 1 27 mm (5-calowy), 1 52 mm (6-calowy), 203 mm (8-calowy), 21 0 mm (A4)

od 1 0x9 cm do 21 x1 00 cm, 4x4 cale do 8x39 cal i

21 0 mm

marginesy definiowane przez apl ikację, bez marginesów

tak

błyszczący (glossy), połyskl iwy (lustre), matowy (matt)

operacyjnie: 1 0 - 35 °C (Glossy, Lustre), Matt: 1 5 - 25 °C, magazynowanie: -20 - 40 °C

operacyjnie 20 - 80 % (z wyj. Matt, brak kondensacj i) , magazynowanie 5 - 85 % (brak

kondensacj i) , Matt 40 - 60 % (brak kondensacj i)

operacyjnie ok. 1 20 W

sterownik drukarki (w zestawie), Order Controller (opcjonalnie)

Mac OS 1 0.5+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 1 0

złącze USB 1 .1 typu A (opcja), złącze USB 1 .1 typu B (opcja)

460 x 430 x 354 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

23 kg (bez papieru i tuszy)

1 2 miesięcy, serwis na miejscu

TETENAL Polska Sp. z o.o.

40-203 Katowice, ul .Roździeńskiego 1 88 B

tel . 32 355 91 1 1 fax 32 355 91 1 3

emai l : sprzedaz@tetenal .pl website: www.tetenal .pl

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tusze

T7821 Black - nr kat. C1 3T7821 00

T7822 Cyan - nr kat. C1 3T782200

T7823 Magenta - nr kat. C1 3T782300

T7824 Yellow - nr kat. C1 3T782400

T7825 Light Cyan - nr kat. C1 3T782500

T7826 Light Magenta - nr kat. C1 3T782600

Papiery

Pro-S Paper Glossy 4"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450060

Pro-S Paper Glossy 5"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450061

Pro-S Paper Glossy 6"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450062

Pro-S Paper Glossy 8"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450063

Pro-S Paper Glossy A4x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450064

Pro-S Paper Luster 4"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S4501 37

Pro-S Paper Luster 5"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450065

Pro-S Paper Luster 6"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450066

Pro-S Paper Luster 8"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450067

Pro-S Paper Luster A4x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S4501 38

Pro Paper ArtMatte 6"x65m 2 rolki - nr kat. C1 3S450068

Pro Paper ArtMatte 8"x65m 1 rolka - nr kat. C1 3S450069

Pro Paper ArtMatte A4x65m 1 rolka - nr kat. C1 3S450070

Inne

Zbiornik konserwacyjny T582000 - nr kat. C1 3T582000

Dodatkowy uchwyt na rolkę papieru - nr kat. C1 2C81 1 421

Standardowy kosz na wydruki - nr kat. C1 2C891 1 71

Kosz na duże wydruki - nr kat. C1 2C891 1 81

Oprogramowanie Order Control ler - nr kat. C1 2C843926

Oprogramowanie Order Control ler LE - nr kat. C1 2C932691




