
Superieure prestaties,
uitzonderlijke kwaliteit

SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters



Complete ondersteuning voor u

Gemoedsrust 

We zijn er trots op dat we Epson-producten ontwikkelen die in onderlinge 
harmonie werken, zodat u altijd uitmuntende resultaten krijgt. 

Gebruiksgemak 

Onze innovatieve technologieën, zoals automatisch printkoponderhoud en 
geavanceerde spanningscontrole, stellen u in staat om de productiecapaciteit 
uit te breiden en dure uitvaltijd te voorkomen. 

Service en ondersteuning 

We bieden een standaardgarantie van één jaar en een keuze uit uitgebreide 
serviceopties om in uw behoeften te voorzien. 

Toekomstbestendig 

De SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters wordt ondersteund door de 
onafhankelijke softwareleveranciers van Epson, zodat er altijd extra applicaties 
beschikbaar zijn en worden ontwikkeld.

Verbeter uw bedrijf met flexibele, 
hoogwaardige afdrukken

De SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters levert 
snelheid, kracht en productiviteit. De serie biedt een 
complete zakelijke oplossing door hardware, inkt, media 
en software te combineren.

De serie is geheel in eigen beheer ontwikkeld door Epson om innovatie 
op elk niveau te bieden, ten behoeve van superieure printprestaties op textiel, 
zacht signage-materiaal en interieur- en promotieartikelen voor sport, mode, 
woninginrichting of reclametoepassingen.

Stem ons aanbod af op uw zakelijke behoeften met een keuze aan modellen 
in verschillende formaten, tot 64 inch (1625 mm) bij maximaal 108,6 m2 per uur, 
met de extra optie van High Definition HDK Black-inkt voor gespecialiseerde 
afdrukken op modekleding. Het stofbestendige ontwerp van de reeks 
voorkomt misdrukken en u hoeft niet eens te stoppen met printen tijdens 
het bijvullen van inkt.

U hoeft alleen nog de uitgebreide service en ondersteuning van Epson toe te 
voegen voor een complete printoplossing die de kwaliteit en flexibiliteit levert 
om in al uw bedrijfsbehoeften te voorzien.





Levendige sportkleding

Vervaardig hoogwaardige voetbalshirts, fietsuitrustingen, 
zwemkleding en nog veel meer met de SureColor SC-F-serie 
dye-sublimatieprinters. Maak een keuze uit gestandaardiseerde 
ontwerpen waarop u kunt vertrouwen en profiteer van een hoge 
productiviteit om uw totale eigendomskosten van de printer 
te verlagen. Brengt uw ontwerpen tot leven met levendige 
fluorescerende inkten, die beschikbaar zijn met de SC-F9400H.

Nieuwe zakelijke mogelijkheden
De SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters helpt 
u de beste resultaten te verkrijgen voor uw bedrijf. Of 
u nu op zoek bent naar nooit aflatende productiviteit bij 
het bedrukken van grote hoeveelheden kleding of naar 
een uitstekende kwaliteit bij ingewikkelde details voor 
mode en thuisdecoraties, de serie levert wat u nodig hebt.



Kleurrijk modeontwerp

Laat uw creativiteit de vrije loop bij gebruik van onze 
brede reeks kleuren om resultaten van hoge kwaliteit 
te produceren. Voor modeontwerpers en ondernemers 
levert de SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters 
kleurstabiliteit en zwarttinten in hoge definitie. Het 
onderhoud van onze printers verloopt snel en gemakkelijk. 
Of u nu één kledingstuk afdrukt of een langere productierun 
uitvoert, de serie is ideaal voor dynamische en veeleisende 
toepassingen op een breed scala van textielsoorten.

Aantrekkelijke inrichting

Binnenhuisarchitecten en merkeigenaren zijn verzekerd 
van kwaliteit en scherpe, fotorealistische details die 
uitstekend passen in de inrichting van commerciële ruimten 
of woonomgevingen. De SureColor SC-F-serie dye-
sublimatieprinters voldoet aan alle afdrukvereisten voor 
het produceren van gordijnen, blinden, stoffering, kussens 
en keramische tegels, evenals voor het bedrukken van 
harde substraten met behulp van een polyester coating.

Uitstekend zacht signalisatiemateriaal

Zorg dat uw boodschap voor iedereen goed overkomt 
met grootformaat signage-materiaal dat echt opvalt. De 
SureColor SC-F-serie dye-sublimatieprinters stelt aanbieders 
van printservices, reproshops en reclamebureaus in staat 
zacht signage-materiaal te maken met polyester stoffen.

Aantrekkelijke promotieartikelen

Bied een persoonlijk tintje met hoogwaardige afdrukken 
voor alle soorten promotieartikelen, van telefoonhoesjes 
en tassen tot mokken. Fotolabs, online retailers 
en fabrikanten zullen trots zijn op hun hoogwaardige 
producten en zullen bovendien kunnen profiteren van lage 
totale eigendomskosten met de SureColor SC-F-serie  
dye-sublimatieprinters. 



Til de creativiteit naar een nog hoger niveau met onze SureColor 
SC-F-serie dye-sublimatieprinters. Kies het beste model dat 
voldoet aan uw vereisten wat betreft volumes, grootte en formaat. 
Geniet van naadloze prestaties en volledige betrouwbaarheid.

Fluorescerende inkt 

Twee nieuwe fluorescerende kleuren bieden veel meer 
kleuropties. Ideaal voor bedrijven die hun aanbieding 
in opvallende sportkleding willen uitbreiden.

Het totale pakket 

Epson biedt de complete oplossing: printer, inkten, 
substraten, software en ondersteuning. De Epson Edge 
Print-software wordt standaard meegeleverd, en deze 
gebruiksvriendelijke, functierijke software helpt het printen 
te versnellen en de uitvoer te vergroten.

Hoge productiviteit 

De SC-F9400 en SC-F9400H hebben een maximale 
snelheid van 108,6 m2/u en worden geleverd met een 
naverhitter voor een betere droging. Een verbeterd 
oppaksysteem met zeer nauwkeurige registratie zorgt 
eveneens voor een verhoging van de productiviteit.

Grotere inktzakken 

De capaciteit van de CMYK-inktzakken is vergroot van 1 liter 
naar 1,1 liter1, waardoor de efficiëntie van de productie 
en de hoogste printkwaliteit gewaarborgd zijn. 

SureColor SC-F9400 en SC-F9400H

De SC-F9400 en SC-F9400H 64" dye-sublimatieprinters van Epson, die een breder 
kleurenspectrum gebruiken, zijn voorzien van extra inktpatronen voor fluorescerend geel 
en roze, zodat u uw ontwerpen naar een hoger niveau kunt tillen en toegang krijgt tot 
nieuwe markten zoals sportkleding en zacht signage-materiaal.

Deze printers zijn uitgerust met een groot aantal functies voor het verbeteren van de 
productiviteit, met inbegrip van een verbeterd inktvolume en Epson Edge Print-software, 
en staan tevens garant voor een hoge afdrukkwaliteit.

Innoveer met de SureColor  
SC-F-serie dye-sublimatieprinters 



SureColor SC-F7200

De complete oplossing voor hoogwaardig printen 
op textiel en zacht signalisatiemateriaal.

Belangrijkste kenmerken:

Print tot 64 inch (1625 mm) breed en met 
maximaal 58,9 m2 per uur

Zeer betrouwbare automatische opnamehaspel 
met hoge opwikkelnauwkeurigheid

Ondersteuning voor snel drogen met de  
post-platen heater

Laden van media door één gebruiker met 
automatische spanningsregeling

Robuuste papierrolhouder die voorkomt dat het 
papier verschuift tijdens het printen

Voeg HDK Black-inkt toe voor prints met 
hogere zwartdichtheid op gespecialiseerde 
textielmaterialen

SureColor SC-F6300

Ideaal voor lage en gemiddelde printvolumes 
op textiel en onbuigzame materialen.

Belangrijkste kenmerken:

Print tot 44 inch (1117 mm) breed en met 
maximaal 63,4 m2 per uur

Eenvoudig navulbaar, geïntegreerd inktsysteem 
van 1,5 liter

Printen met fotokwaliteit op onbuigzame 
substraten standaard beschikbaar met  
HQ-modus

Optionele automatische opnamehaspel

Gemakkelijk toegankelijk voor sneller onderhoud



SureColor SC-F500

Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit of prestaties met de compacte SC-F500. 
Afdrukken zijn levendiger en ontwerpen drogen sneller.

De printer is ideaal voor het produceren van kleine promotieartikelen, textiel en kleding, 
zacht signage-materiaal, interieur- en promotieafdrukken en afdrukken op harde substraten 
zoals gecoat hout en kunststof. 

Tijdbesparende technologie

De SC-F500, die is uitgerust met onze nieuwste 
beeldverwerkingstechnologie, bespaart u tijd en verhoogt 
de productiviteit. Dankzij het aanraakscherm van 4,3" is 
het eenvoudig om toegang te krijgen tot informatie en het 
apparaat te bedienen, zelfs met handschoenen aan.

Compact design

Met een breedte van slechts 24" past de ruimtebesparende 
SC-F500 eenvoudig in de meeste werkruimten 
om resultaten van hoge kwaliteit te leveren.

Eenvoudig inkt navullen

U hoeft het printen niet te onderbreken wanneer u inkt moet 
bijvullen. Bespaar tijd, verhoog de productiviteit en verlaag 
uw totale eigendomskosten door gebruik te maken van 
flessen van 140 ml om inkttanks bij te vullen terwijl u 
doorgaat met printen.

Printen met extra gemoedsrust

Het stofbestendige ontwerp vermindert het aantal 
misdrukken en uitvaltijd voor reiniging door te voorkomen 
dat stof in de printer kan binnendringen waardoor de 
spuitkop verstopt kan raken.

Voor uw gemoedsrust bevat elk Epson-printerpakket 
hardware, software, media en een garantie van één jaar. 
Onze inkten voldoen aan de geldende veiligheids- en 
milieuwetgeving.

Breid uw bedrijfsaanbod uit





Geavanceerde technologieën die exclusief voor Epson 
zijn ontwikkeld vormen het hart van onze SureColor  
SC-F-serie dye-sublimatieprinters. Bedrijven kiezen voor 
Epson-producten om hun productiviteit te maximaliseren, 
superieure resultaten te bereiken en de totale 
eigendomskosten van hun printer te verlagen.

Intelligente inkten

Epson UltraChrome DS-inkt produceert levendige 
kleuren, scherpe contouren en vloeiende 
overgangen. De licht- en wasbestendigheid 
is uitstekend en onze inkten zijn bestand tegen 
slijtage en transpiratie. Onze PrecisionDot-
beeldverwerkingstechnologie is een kwalitatief 
hoogwaardige modus die drie technologieën 
combineert die de afdrukkwaliteit verbeteren: 
Half Tone Module, LUT en Micro Weave.

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Elke printer is vervaardigd met een 
lasergelast frame2, uitgerust met precieze 
beeldverwerkingstechnologie en gebaseerd 
op ontwikkelingen uit Epson’s eigen robotics-
oplossingen, als bewijs van het grote belang 
dat Epson hecht aan het leveren van kwaliteit.

Superieure beeldkwaliteit

De Epson PrecisionCore TFP-printkop levert 
een uitzonderlijke beeldkwaliteit met de 360 dpi 
spuitkopconfiguratie van de printkop. Dit levert 
een maximale resolutie op van 720 x 1440 dpi. 

Uitgebreide service en ondersteuning

Printers uit de SureColor SC-F-serie worden 
geleverd met een standaardgarantie van één jaar 
met de optie voor verlengde dekking. 

Behaal resultaten van 
hoge kwaliteit met 
precisiehardware



Technologie die uw uitvoer 
maximaliseert

Beheer uw afdrukuitvoer met Epson 
Edge Print software. Installeer 
simpelweg de hardware en 
RIP-software en verkrijg toegang 
tot een reeks van nuttige functies, 
zoals Preview, Hot folder, Kopiëren, 
Bijsnijden, Nesting, Tiling en Stappen 
en herhalen.

Software-updates speciaal voor u

Onze community van onafhankelijke 
softwareleveranciers ondersteunt 
de SureColor SC-F-serie dye-
sublimatieprinters, zodat er altijd 
nieuwe toepassingen beschikbaar zijn. 

Uitstekende resultaten met 
hulpmiddelen van Epson

De Epson Edge Print software werkt 
intuïtief met andere Epson-tools.  
Stel snel en gemakkelijk aangepaste 
afdrukinstellingen in met het Epson 
Edge-dashboard in een browser. 
Bereken de waarde van elke afdruk, 
op basis van inkt- en papierverbruik, 
met behulp van het LFP-
boekhoudprogramma. 

Met onze software kunt u uw 
afdruktaken snel en nauwkeurig 
weergeven en plannen.



Epson Edge-
dashboard

Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F6300 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Printkop- configuratie

PrecisionCore  
TFP-printkop
800 spuitkoppen x  
4 kanalen x 1 kop

PrecisionCore 
TFP-printkop
360 spuitkoppen x  
4 kanalen x 1 kop

PrecisionCore 
TFP-printkop
360 spuitkoppen x  
4 kanalen x 1 kop

PrecisionCore  
TFP-printkop
360 spuitkoppen x  
4 kanalen x 2 kop

PrecisionCore  
TFP-printkop
360 spuitkoppen x  
5 kanalen x 2 kop

Maximale printsnelheid A1 70 seconden 63,4 m2/u 58,9 m2/u 108,6 m²/u 108,6 m²/u

2-pass printsnelheid - 30,4 m2/u 30,3 m2/u 60,1 m²/u (4 kleuren) 62 m²/u (6 kleuren)

4-pass printsnelheid - 15,8 m2/u 16,2 m2/u 29,9 m²/u (4 kleuren) 32,1 m²/u (6 kleuren)

Max. printresolutie 2400 x 1200 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi 720 x 1440 dpi

Max. mediabreedte 610 mm (24 inch) 1118 mm (44 inch) 1626 mm (64 inch) 1626 mm (64 inch) 1626 mm (64 inch)

Buitendiameter 
papierrol 110 mm 150 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Max. gewicht papierrol 3 kg 13 kg 40 kg 45 kg 45 kg

Aantal inkten 4 kleuren (C,M,Y,K) 4 kleuren (C,M,Y,K) 4 kleuren (C,M,Y,K) 2 x 4 kleuren (C,M,Y,K) 2 x 4 kleuren (C,M,Y,K) 
+ FY, FP

Inktcapaciteit 140 ml 1,1 liter 1 liter 1,1 liter 1,1 liter, 1 liter 
fluorescerend

Afmetingen
970 x 811 x  
245 mm (Breedte x 
Diepte x Hoogte)

1608 x 1128 x  
917 mm (Breedte x 
Diepte x Hoogte)

2620 x 1013 x  
1311 mm (Breedte x 
Diepte x Hoogte)

2620 x 934 x  
1332 mm (Breedte x 
Diepte x Hoogte)

2620 x 934 x  
1332 mm (Breedte x 
Diepte x Hoogte)

Gewicht 30 kg 94 kg 269 kg 290 kg 290 kg

Netspanning Wisselstroom 100 V tot 
240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wisselstroom 100 V tot 
240 V, 50 Hz - 60 Hz

110-220 V 
wisselstroom 50-60 Hz

110-220 V 
wisselstroom 50-60 Hz

110-220 V  
wisselstroom 50-60 Hz

Opnamehaspel - Optioneel +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garantie 1 jaar on-site 1 jaar on-site 1 jaar on-site 1 jaar on-site 1 jaar on-site

1 Onze inkten voldoen aan de veiligheids- en milieuwetgeving, met inbegrip van Oeko-Tex-certificering en REACH. 

2 Laserlas uitsluitend beschikbaar met SureColor SC-F7200 en SC-F9300.

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
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Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

@EpsonEurope

epson-nederland

epson-belgium

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-nederland/
https://www.linkedin.com/company/epson-belgium/

