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Tvořte profesionální, kvalitní tištěnou reklamu a grafiku se špičkovou, 
přesnou a produktivní signage a grafickou tiskárnou.

Tato tiskárna nabízí uživatelům nové možnosti kreativní tvorby, ať už tisknete pro 
potřeby signmakingu, špičkové grafiky nebo dekorací. Každá součást byla navržena a 
vyrobena výhradně společností Epson, díky čemuž lze zaručit bezproblémové 
fungování a výsledky v profesionální kvalitě.

Přesnost
Produkce s nesrovnatelnou přesností díky sofistikovanému systému manipulace s 
tiskovým materiálem, jenž zaručuje špičkový výkon. Vysoce pokročilý systém 
automatického řízení napnutí (AD-ATC), podávací válce s velkým průměrem a 
antistatické flexibilní přítlačné válečky optimalizují upnutí, podávání a přesnost.

Kvalita
SC-S40610 používá tiskovou hlavu Epson PrecisionCore TFP nejnovější generace, 
která je zárukou vynikajícího a čistého tisku se špičkovými barvami. Díky kompatibilitě 
s inkousty Epson UltraChrome GS3, které mají nové složení, mohou uživatelé 
dosáhnout široké škály vysoce přesných barev. Zlepšení kvality tisku na řadu tiskových 
materiálů bylo dosaženo díky „Precision Dot“ režimu vysoké kvality.

Produktivita
Automatická údržba tiskové hlavy a systém sběru rozprášeného inkoustu pomáhají 
zajistit co nejdelší provozuschopnost při nepřetržitém tisku.

Služby a podpora
V případě problému vás společnost Epson díky standardní dvouleté záruce nenechá 
na holičkách. Pro ty, kteří chtějí využívat výjimečné služby a podporu společnosti 
Epson, je k mání také několik variant prodloužené záruky.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Přesný tisk
Špičkový systém AD-ATC a sofistikované 
podávání médií
Vynikající kvalita tisku
Nejnovější generace tiskové hlavy 
PrecisionCore TFP a inkoustů UltraChrome 
GS3
Řada kreativních aplikací
Tisk na různé materiály zahrnující průhledné 
fólie, vinyl, plátno a fotografický papír
Maximální produktivita
Automatická údržba tiskové hlavy a 
ochranný kryt; systém sběru rozprášeného 
inkoustu
Výjimečný zákaznický servis a podpora
Standardní dvouletá záruka a volitelné 
varianty prodloužené záruky



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Inkoustová technologie Ultrachrome® GS3

TISK
Barvy Purpurová, Žlutá, Azurová, Černá
Konfigurace trysek 360 trysky černá, 360 Trysek pro každou barvu
Kapacita inkoustové nádržky 700 ml
Min. velikost kapky 4,2 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Okraje tisku na roli Režim 1: 5 mm (nahoře), 3 mm (vpravo), 5 mm (dole), 3 mm (vlevo)
Vhodná síla papíru 0,1 mm - 1 mm
Formáty papíru 64" (162,6 cm)
Duplexní tisk Ne

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 480 W, 330 W (ekonomický), 12 W (pohotovostní režim), 1,5 W (vypnutí)
Napájení AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 2.620 x 1.090 x 1.338 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 279 kg
Max. hladina hluku Provoz: 7,4 B (A)
Max. hladina hluku Provoz: 59 dB (A) - v pohotovostním režimu: 7,4 dB (A)

DALŠÍ FUNKCE
Paměť Tiskárna: 512 MB, Síť: 128 MB
Systém údržby Automatický vlhčený textilní stírač
Emulace ESC/P-R

OSTATNÍ
Zpracování médií Automatický navíječ

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců Servis u zákazníka

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CE44302A0

Čárový kód 8715946609249

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Čína

SC-S40610

OBSAH DODÁVKY

Záruční dokumenty
Návod k použití
Návod k instalaci
Napájecí kabel
Hlavní zařízení
Instalační/bezpečnostní příručka
Samostatné inkoustové kazety
Ovladače a pomocné programy (CD)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)
Singlepack UltraChrome GS3 Black T891100 (700mL) 
(C13T891100)
Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T891200 (700mL) 
(C13T891200)
Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T891300 (700mL) 
(C13T891300)
Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T891400 (700mL) 
(C13T891400)
Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)
Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)
Waste ink bottle (C13T724000)
Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Advanced Additional Print Drying System
C12C932381

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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