
SureColor SC-F9200 (hdK)
KARTA PRODUKTU

Szybkie i wysokonakładowe urządzenie produkcyjne o niezrównanej 
jakości druku przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji

Doskonały pakiet drukujący pozwala tworzyć wysokiej jakości tekstylia: odzież, ubrania 
sportowe, elementy wyposażenia domu, artykuły reklamowe, flagi i banery. Drukarka 
SC-F9200, wprowadzona do sprzedaży wraz z papierem sublimacyjnym i nowym 
czarnym atramentem HDK Black o wysokiej gęstości, jest częścią kompleksowego 
pakietu narzędzi do drukowania obejmującego również oprogramowanie Wasatch, 
dzięki któremu użytkownicy mogą błyskawicznie rozpocząć drukowanie w wysokiej 
jakości na różnorodnych tkaninach.

Doskonała jakość
Dzięki zastosowaniu technologii PrecisionCore firmy Epson i dwóch głowic TFP 
tekstylia są szybko pokrywane wysokiej jakości drukiem o żywych, wyraźnych kolorach. 
Ponadto czarny atrament HDK Black o wysokiej gęstości, najnowszy w ofercie 
atramentów UltraChrome DS, jest doskonałym rozwiązaniem do drukowania na 
tkaninach — tworzy głębokie, neutralne czernie i mocne cienie.

Wysoka wydajność pracy
Dwa wydajne systemy zasilania w atrament spełnią oczekiwania każdego użytkownika 
— zapewniają dłuższe, nieprzerwane drukowanie i krótsze odstępy między wymianą 
atramentów. Duży stół grzewczy i dodatkowa suszarka sprawiają, że drukowanie na 
rolkach w module nawijarki jest bardzo precyzyjne.

Większa oszczędność
Firma Epson wie, jak ważne jest utrzymanie kosztów druku na niskim poziomie. Dzięki 
atramentom UltraChrome firmy Epson koszt na metr kwadratowy jest bardzo niski. 
Drukarka SC-F9200 jest dostępna w opcji Print & Save1, profesjonalnym pakiecie do 
drukowania firmy Epson, który pozwala kontrolować wydatki i zmniejszać ilość 
zapasów. Takie rozwiązanie pomaga firmom zwiększać oszczędności.

Profesjonalna obsługa i wsparcie
Drukarka SC-F9200 objęta jest roczną standardową gwarancją z możliwością jej 
przedłużenia o pakiet gwarancyjny CoverPlus firmy Epson. Pakiet gwarancyjny 
obejmuje gwarancję firmy Epson przedłużoną o kolejny rok. Oznacza to, że klienci 
mogą wykupić przedłużoną gwarancję po roku i nie muszą za nią płacić z góry.

KLUCZOWE CECHY

Dwie głowice drukujące PrecisionCore 
TFP
Szybkie tworzenie na tekstyliach wysokiej 
jakości druku o żywych i wyraźnych kolorach
Czarny atrament HDK Black o wysokiej 
gęstości
Głębokie, neutralne czernie i mocne cienie 
oraz mniejsze całkowite zużycie atramentu1

Pełny pakiet Epson
Współpraca wszystkich elementów 
zapewnia uzyskanie najlepszych wyników
Wkłady atramentowe o dużej pojemności
Niski całkowity koszt eksploatacji i niski 
koszt za metr kwadratowy
Pewność niezawodnego działania
Standardowa roczna gwarancja. Dostępny 
również pakiet rozszerzonej gwarancji 
CoverPlus



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

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1 mm
Odpowiednia gramatura 
papieru

75g/m² lub cięższy

Formaty papieru A0, A1, A2, A3, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36 " (91.4 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 110 V - 220 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 2.620 x 1.013 x 1.314 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 288 kg
Emisja hałasu Praca: 7,4 B (A)
Poziom hałasu Praca: 59 dB (A)

INNE FUNKCJE
Pamięć Drukarka: 512 MB, Sieć: 128 MB

INNE
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczna nawijarka, Papier w rolce

DRUKOWANIE
Rozdzielczość drukowania 720 x 1.440 DPI

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI
Wyświetlacz LCD Typ: Kolor

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CE30001A0

Kod kreskowy 8715946605685

Wymiary opakowania pojedynczego 3170 x 1100 x 1665 mm

Waga pudełka 472,74 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

SureColor SC-F9200 (hdK)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

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

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

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

1.  — Pakiet Print & Save jest obecnie dostępny 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


