
SureColor SC-F9300
KARTA PRODUKTU

Ewolucja technologii druku sublimacyjnego firmy Epson, który pozwala 
na tworzenie barwnych tkanin szybciej i z jeszcze wyższą jakością.

64-calowa drukarka sublimacyjna do tekstyliów SureColor SC-F9300 jest 
przeznaczona do szybkiego wysokonakładowego drukowania na odzieży, tkaninach, 
miękkich szyldach i innych materiałach promocyjnych. Ten nowy flagowy model 
przynosi ewolucję sprawdzonej technologii druku firmy Epson, która zapewnia jeszcze 
lepszą jakość i niezawodność.

Lepsza jakość druku
Model SC-F9300 wyposażono w całkowicie nową technologię druku sublimacyjnego 
Precision Dot, która obejmuje moduł półtonów, tabele przeglądowe kolorów oraz 
rastrowanie MicroWeave, dzięki czemu różnica w jakości druku jest natychmiast 
zauważalna. Natomiast prosta konfiguracja oznacza, że doskonałą jakość uzyskuje się 
od razu, bez dodatkowych dostosowań. 

Szybkie i kompletne rozwiązanie
Model SC-F9300 z szybkością drukowania wynoszącą do 108,6 m²/h stanowi 
kompletne rozwiązanie firmy Epson składające się z drukarki, atramentów, papierów 
sublimacyjnych i oprogramowania, które pozwala zmaksymalizować czas 
bezawaryjnego działania. Dzięki ulepszonemu mechanizmowi odbierania i innym 
funkcjom zwiększającym niezawodność możliwe jest ograniczenie występowania 
typowych problemów, takich jak marszczenie papieru czy otarcie głowicy o nośnik. 

Drukowanie w ulubionym kolorze
W drukarce SC-F9300 stosuje się dedykowane atramenty UltraChrome DS, które w 
połączeniu z profilem wejściowym Wide CMYK gwarantują uzyskanie maksymalnej 
możliwej gamy kolorów, a tym samym precyzyjne odwzorowanie nawet najbardziej 
złożonych i barwnych projektów.

Ubrania bezpieczne do noszenia
Drukarka SureColor SC-F9300 uzyskała certyfikat Oeko-Tex Eco Passport¹ i pomyślny 
rezultat japońskiego badania obecności barwników azowych dla produktów do użytku 
domowego. Oznacza to, że odzież i tekstylia produkowane z wykorzystaniem drukarki i 
atramentów UltraChrome DS są bezpieczne do noszenia przez dorosłych i dzieci, w 
tym również niemowlęta.

KLUCZOWE CECHY

Uniwersalna 64-calowa drukarka 
sublimacyjna
Szybkie i wydajne tworzenie wysokiej 
jakości tkanin i szyldów
Atramenty UltraChrome DS
Gwarantują uzyskanie jasnych, kolorowych i 
trwałych wydruków
Szybsze drukowanie
Szybkość drukowania do 108,6 m²/h
Kompletne rozwiązanie
Drukarka, atramenty, papier i 
oprogramowanie opracowane z myślą o 
idealnym współdziałaniu
Większa niezawodność
Dłuższy czas bezawaryjnej pracy dzięki 
redukcji otarć głowicy o nośnik i 
marszczenia papieru



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Technologia tuszów Ultrachrome® DS

DRUKOWANIE
Kolory Cyjan, Żółty, Magenta, Czerń o wysokiej gęstości
Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor
Pojemność wkładów z 
atramentem

1.500 ml

Minimalna wielkość kropel 4 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 0,4 mm - 1 mm
Odpowiednia gramatura 
papieru

g/m² lub cięższy

Formaty papieru A0, A1, A2, 64" (162,6 cm), 44" (111,8 cm), 36 " (91.4 cm), 24" (61,0 cm)

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 570 W, 1 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania AC 100 V - 220 V
Wymiary produktu 2.620 x 934 x 1.332 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 290 kg

INNE FUNKCJE
Pamięć Drukarka: 512 MB, Sieć: 128 kB
System konserwacji Automatyczne wycieraczki do wilgotnych tkanin

INNE
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczna nawijarka, Papier w rolce

Kompatybilne systemy 
operacyjne

Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64

DRUKOWANIE
Rozdzielczość drukowania 720 x 1.440 DPI

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CG44301A0

Kod kreskowy 8715946647685

Wymiary opakowania pojedynczego 3180 x 1100 x 1020 mm

Waga pudełka 360 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

SureColor SC-F9300

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Butelka na zużyty atrament
Dokumenty gwarancyjne
Instrukcja obsługi (CD)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Zestaw konserwacyjny
Oprogramowanie (CD)
Ink set

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)
DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)
Waste ink bottle (C13T724000)
UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) 
(C13T741400)
UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)
UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)
UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)
Maintenance Kit S210063 (C13S210063)
Head Cleaning Set S210051 (C13S210051)

1.  W ramach opracowanego przez OEKO-TEX® systemu ECO
PASSPORT dostawcy substancji chemicznych dla branży
tekstylnej wykazują, że ich produkty mogą być używane w
zrównoważonej produkcji tkanin. Atramenty UltraChrome DS i
preparat przygotowujący firmy Epson otrzymały certyfikat
Eco Passport. Jest to międzynarodowy standard
bezpieczeństwa stosowany w przemyśle włókienniczym.
Certyfikat oznacza, że produkt jest bezpieczny dla
dorosłych i dzieci, w tym również dla niemowląt.

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


