
SureColor SC-F7200 (hdK)
KARTA PRODUKTU

Kompletny pakiet do druku sublimacyjnego umożliwiający tworzenie 
wysokiej jakości nadruków na tekstyliach

SureColor SC-F7200 to profesjonalna drukarka sublimacyjna służąca do drukowania 
na rolce, stworzona specjalnie do wykonywania wysokiej jakości nadruków na 
tekstyliach. Wchodzi ona w skład kompletnego pakietu Epson, którego wszystkie 
elementy zostały wykonane przez tego samego producenta i są objęte jego pomocą 
techniczną, zapewniającą bezproblemową współpracę.

Jakość i niezawodność
Głowice drukujące PrecisionCore TFP firmy Epson gwarantują wysoką efektywność i 
długi czas eksploatacji, a technologia kropli o zmiennej wielkości zapewnia jeszcze 
wyższą jakość druku. Zestaw atramentów UltraChrome DS firmy Epson w połączeniu z 
głowicami drukującymi pozwala uzyskać najlepsze rezultaty. 

Atrament HDK Black
Drukarka SC-F7200 — stworzona, aby umożliwić użytkownikom uzyskiwanie 
najlepszych rezultatów — jest zgodna z nowymi atramentami HDK Black firmy Epson. 
Atrament ten charakteryzuje się niezwykłą gęstością czerni i został opracowany 
głównie w celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków na tekstyliach.

Pełny pakiet
W celu zapewnienia najwyższej jakości rezultatów i prawidłowego działania wszystkich 
elementów drukarka SC-F7200 jest oferowana w pełnym pakiecie Epson obejmującym 
sprzęt, oprogramowanie, głowicę drukującą i papier sublimacyjny — wykonane przez 
tego samego producenta i objęte jego pomocą techniczną. Drukarka jest również 
wyposażona w oprogramowanie Wasatch, umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie 
pracy, bez dodatkowych inwestycji.

Niski całkowity koszt eksploatacji i pewność niezawodnego działania
Wydajne atramenty i niski pobór mocy pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji. 
Drukarka standardowo objęta jest roczną gwarancją, jednak użytkownicy mogą 
skorzystać również z zalet programu obsługi Print & Save firmy Epson, który pozwala 
na ścisłą kontrolę wydatków i ilości zapasów1.

KLUCZOWE CECHY

Kompletne rozwiązanie firmy Epson
Sprzęt, oprogramowanie, głowica drukująca 
i papier sublimacyjny
Głowica drukująca PrecisionCore TFP
Wysoka jakość, efektywność i długi czas 
eksploatacji
Zestaw atramentów UltraChrome DS
Intensywne kolory, ostre kontury, płynne 
przejścia tonalne i głęboka, bogata czerń
Druk sublimacyjny na miękkich/twardych 
materiałach
Większe możliwości produkcyjne
Niski całkowity koszt eksploatacji
Wydajne atramenty i niski pobór mocy



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Technologia tuszów Ultrachrome® DS

DRUKOWANIE
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor
Pojemność wkładów z 
atramentem

1.500 ml

Minimalna wielkość kropel 5,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Marginesy drukowania na 
nośniku ciągłym w rolce

Tryb 1: 5 mm (prawy), 5 mm (lewy)

Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1 mm
Odpowiednia gramatura 
papieru

75g/m² lub cięższy

Formaty papieru 17" (43,2 cm), A0, A1, A2, A2+, A3+, A3, 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm), 64" (162,6 cm)
Dwustronne Nie

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 460 W, 30 W (w trybie czuwania), 0,6 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania AC 100 V - 120 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 2.620 x 1.013 x 1.311 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 269 kg
Emisja hałasu Praca: 7,4 B (A)
Poziom hałasu Praca: 59 dB (A)

INNE FUNKCJE
Pamięć Drukarka: 512 MB, Sieć: 128 MB
Emulacje ESC/P

INNE
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczna nawijarka, Papier w rolce

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CF06002A0

Wymiary opakowania pojedynczego 3170 x 1120 x 1575 mm

Waga pudełka 425,25 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 1 szt. (1 x 1)

SureColor SC-F7200 (hdK)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Automatyczna rolka podajnika
Instrukcja na płycie CD
Ink set
Butelka na zużyty atrament
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Oprogramowanie (CD)
System obsługi materiałów
Instrukcja obsługi (CD)
Zestaw konserwacyjny
Dokumenty gwarancyjne

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Maintenance Kit S210038 (C13S210038)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) 
(C13T741400)
Waste ink bottle (C13T724000)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)

1.  — Pakiet Print & Save jest dostępny obecnie w
następujących krajach: Wielka Brytania, Włochy, Francja,
Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Belgia, Dania, Finlandia,
Luksemburg, Holandia, Szwecja, Polska, Rumunia (lista na rok
podatkowy 2015). Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.epson.eu/printandsave

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


