
SureColor SC-P600
KARTA PRODUKTU

Szybka, wszechstronna i prosta w obsłudze bezprzewodowa drukarka 
zapewniająca profesjonalny druk wysokiej jakości zdjęć w formatach 
do A3+.

SureColor SC-P600 to najwyższej jakości drukarka firmy Epson do zdjęć w formacie 
A3+. Ta szybka, wszechstronna, prosta w obsłudze i wysoce wydajna bezprzewodowa 
drukarka zapewnia profesjonalny wydruk zdjęć w formatach do A3+. SureColor SC-
P600 to idealne rozwiązanie zarówno dla fotoamatorów i półprofesjonalnych 
fotografów, jak i specjalistów zajmujących się drukiem wysokiej jakości kolorowych 
prezentacji.

Profesjonalna jakość
Zestaw dziewięciu atramentów Epson UltraChrome HD z technologią Vivid Magenta 
pozwala na uzyskanie doskonałej jakości wydruków o szerokiej gamie kolorów. 
Najwyższa gęstość optyczna czarnego koloru1 (2,86 DMax na PGPP) daje nam 
możliwość uzyskania głębokich czerni oraz płynnych przejść tonalnych.

Łatwa obsługa
Dzięki dużemu kolorowemu panelowi dotykowemu o przekątnej 2,7 cala drukarka jest 
prosta w konfiguracji i obsłudze, nawet bez konieczności podłączania do komputera. 
Urządzenie szybko i łatwo łączy się z siecią dzięki automatycznej konfiguracji 
połączenia Wi-Fi2. 

Stała łączność
Doskonała łączność bezprzewodowa dzięki technologii Wi-Fi Direct® oraz usługa 
Epson Connect3 umożliwiają łatwe drukowanie bezpośrednio ze smartfonów, tabletów i 
komputerów. Drukarka umożliwia korzystanie z usług Apple AirPrint4 oraz Google 
Cloud Print.

Wszechstronne możliwości drukowania
Dwie ścieżki papieru umożliwiają drukowanie w formacie A3+ na wielu różnych 
rodzajach papieru fotograficznego i artystycznego, płótnie i cienkich nośnikach, a 
możliwość obsługi papieru w rolce zapewnia wysoką jakość druku zdjęć 
panoramicznych. 

KLUCZOWE CECHY

9-kolorowe atramenty UltraChrome HD
Wyjątkowa jakość kolorowych zdjęć o 
głębokiej czerni i bogatej tonacji
Wi-Fi Direct i Epson Connect
Łatwe połączenie bezprzewodowe i z 
„chmurą”
Duża szybkość
Drukowanie odbitek o wymiarach 13 x 19 
cali w 153 sekundy
Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy o 
przekątnej 2,7 cala
Łatwa konfiguracja i prosta obsługa
Duży wkład atramentowy
Idealne rozwiązanie dla 
średnionakładowego druku wysokiej jakości 
odbitek.



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson
Konfiguracja dysz 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel 2 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Ultrachrome® HD
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI

DRUKOWANIE
Maksymalna szybkość druku 6 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 6 Str./min. Colour (papier zwykły), 44 sekund(y) na 

zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory Jasno-czarny, Jasny jasno-czarny, Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, 

Vivid magenta, Jasna vivid magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 3
Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, Pocztówka, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 

20 x 25 cm, 100 x 148 mm, Użytkownika
Dwustronne Ręczna obsługa
Margines drukowania 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W 

przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik 
dokumentów

Standard (zamontowany)

Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,3 mm
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczny podajnik dokumentów, Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach 
CD/DVD, Fine Art Paper Path, Papier w rolce, Thick Media Support

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 1,4 W (tryb uśpienia), 20 W (drukowanie), 0,3 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 616 x 369 x 228 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 15 kg

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CE21301

Kod kreskowy 8715946539522

Wymiary opakowania pojedynczego 750 x 490 x 410 mm

Waga pudełka 19,3 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Indonezja

Rozmiar palety 10 szt.

SureColor SC-P600

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Pojedyncze wkłady atramentowe
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja szybkiej konfiguracji
Dokumenty gwarancyjne
Instrukcja połączenia Wi-Fi/sieciowego

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

T7602
T7607
T7605
T7609
T7608
T7601
T7606
T7603
T7604

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

Orka T7609

Liczba stron: 2.200*

Liczba stron: 2.400*

Liczba stron: 10.000*

Liczba stron: 12.000*

Liczba stron: 1.100*

Liczba stron: 2.800*

Liczba stron: 1.400*

Liczba stron: 2.100*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1.  Porównanie z konkurencyjnymi drukarkami drukującymi w
formacie A3 i wykorzystującymi zestaw sześciu lub więcej
atramentów (dostępnych na rynku w lipcu 2014 r.).
2.  Automatyczna konfiguracja Wi-Fi działa w systemach
Windows 7, Windows Vista i Mac OS. Konfiguracja wstępna
przez Wi-Fi w komputerach z systemem Windows XP wymaga
kabla USB (nie jest dostarczany w zestawie).
3.  Funkcja Epson iPrint wymaga połączenia bezprzewodowego
i aplikacji do drukowania firmy Epson. Do drukowania
wiadomości e-mail konieczne jest bezprzewodowe połączenie z
Internetem. Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych
językach i urządzeniach można znaleźć na stronie
www.epson.pl/connect.
4.  Drukarki obsługujące funkcję AirPrint współpracują z
urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub
nowszymi) oraz iPod touch (trzeciej generacji lub nowszymi),
które posiadają najnowszą wersję systemu iOS.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


