FICHA DE PRODUTO

SureColor SC-F6300 (hdK)

Produza artigos promocionais e têxteis impressos de alta qualidade
com esta impressora de sublimação de tinta de baixa manutenção
A impressora de sublimação de tinta SureColor SC-F6300 de 44 polegadas foi
desenvolvida para as empresas de artigos promocionais, os produtores de têxteis e os
estúdios fotográficos. oferece um baixo custo total de propriedade graças à melhoria da
produtividade dos utilizadores e à redução do tempo de inatividade.
Produtividade
A simplificação do acesso de utilizador e da manutenção da cabeça de impressão
minimizam a necessidade de contactar um engenheiro. Esta redução de tempo de
inatividade e o acesso facilitado à manutenção permitem um funcionamento mais
eficiente do seu negócio. A melhoria da especificação das peças principais aumenta a
vida útil do produto e o ROI
Facilidade de utilização
Arranque mais rápido desde a entrega. Não são necessárias ferramentas especiais ou
conhecimentos especializados. A abordagem de arranque simplificado logo após a
entrega permite que as empresas fiquem operacionais o mais rapidamente possível.
Suporte para o software
A Epson oferece um impressionante conjunto de software integrado, relevante para as
necessidades do seu negócio, que inclui: software Epson Edge Print RIP, Epson Edge
Dashboard Support (perfis EMX) e a Ferramenta de contabilidade LFP da Epson. Estas
soluções oferecem o nível mais adequado de suporte para o software para melhorar
ainda mais a eficiência das empresas, a análise de custos e a rentabilidade.
O pacote completo
Oferecemos aos utilizadores um pacote de produção integral para total tranquilidade e
comodidade. A solução completa inclui: hardware, software, cabeça de impressão, tinta,
papéis de sublimação, garantia e um enrolador opcional para assegurar que tudo
funciona em harmonia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Solução completa da Epson
Hardware, software, cabeça de impressão,
tinta e papel de sublimação
Instalação fácil
Não são necessárias ferramentas especiais e
conhecimentos especializados
Enrolador opcional
O enrolador opcional Epson oferece maior
controlo da qualidade da recolha
Durabilidade do produto
A melhoria da especificação das peças
principais aumenta a vida útil do produto e o
ROI
Baixo custo total de propriedade
Simplificação do acesso de utilizador e
redução do tempo de inatividade

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SureColor SC-F6300 (hdK)

SKU

C11CH66301A0

Código de barras

8715946672274

País de origem

China

CONSUMÍVEIS
Lâmina de Corte Automático Sobresselente S902006
(C13S902006)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Head Maintenance Kit S210042 (C13S210042)
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)
(C13T46D840)
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)
UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)
Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Roll Adapter SC-F6300
C12C934701

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

