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SC-S50600-printeren er designet til at levere en meget høj effektivitet 
og bruger to Thin Film Piezo-printhoveder, der kører to sæt CMYK-
blæk (eller CMYK + hvid til model med fem farver) samtidig, hvilket gør 
det muligt at udskrive mere end 51 m2/time. En indbygget tørrer 
sørger for, at udskrifterne hurtigt er klar, og Epson øger produktiviteten 
yderligere ved at inkludere en ekstra tørreenhed som standard.

En person kan isætte ny rulle ved hjælp af bøsningssystemet på bagsiden, og håndtaget 
til påfyldning af medie er praktisk tilgængeligt både foran og bag på printeren. Tungere 
ruller med en vægt på op til 80 kg kan nemt isættes ved hjælp af printerens valgfrie 
system til tunge ruller. 

SC-S50600-printeren optimerer automatisk håndtering af medier og indstilling af 
printhovedet til medietypen og justerer automatisk mediespændingen for at sikre en 
præcis fremføring af medier. Fremføringsjusteringer kan foretages under udskrivning uden 
at stoppe og genstarte. 

SC-S50600-printeren kan producere alt, lige fra plakater og skilte til overtræk til køretøjer. 
Den udskriver pålideligt og omkostningseffektivt på vinyl, lærred, gennemsigtig film, 
fotografisk papir og en række populære bannermedier i bredder op til 162,6 cm. Modellen 
med fem farver kan producere hvide tryk i høj kvalitet både på mørke og transparente 
medier. Udskrifterne er lysfaste i tre år udendørs uden laminering*.

Epsons UltraChrome GS2 blæk er lugt- og nikkelfri. SC-S50600-printeren er mere 
miljøvenlig og kan bruges i kontormiljøer, idet den ikke kræver ekstra ventilation. 
Miljøpåvirkninger og energiforbrug reduceres yderligere, fordi printeren er 
strømbesparende og ENERGY STAR-klassificeret

NØGLEFUNKTIONER

Udskriver 51,8 m2/time
Bøsningssystem, som betjenes af en person
Automatisk optimering af mediehåndtering
Plakater, skilte, bannere m.m.
Tre år udendørs*



Epson�SureColor�SC-S50600�(5C)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method Epson Micro Piezo™ print head

Udskriftsopløsning 1.440�DPI

Blækteknologi Epson Ultrachrome® GS2

UDSKRIFT

Draft printing speed 52�m²/h

Udskriftshastighed ISO/IEC 

24734

13,2�m²/h

Dysekonfiguration 720�Dyser sort, 720�Dyser pr. farve

Farver Black, Cyan, Yellow, Magenta, White

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

CONNECTIVITY

Tilslutninger USB, Ethernet

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater 64 " (162,6 cm)

Print Margins Roll Media Mode 1: 5�mm�(top), 3�mm�(right), 5�mm�(bottom), 3�mm�(left)

Dobbeltsidet Nej

Egnet papirtykkelse 0,1�mm - 1�mm

GENERELT

LC-display Type: Farve, Smart-navigation touch-panel, Diagonal:�6,3�cm

Energiforbrug 895�Watt, 775�Watt�(økonomi), 14�Watt�(på standby)

Supply Voltage AC�100�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Mål 2.620�x�1.259�x�1.311�(Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 238�kg

Kompatible operativsystemer Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64

Støjniveau Drift:�60,5�dB (A) - på standby:�7,9�dB (A)

ØVRIGE FUNKTIONER

Hukommelse Printer: 512 MB, Network: 128 MB

ANDRE

Garanti 12�Måneder�On-site-service

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU C11CC21001A1

Stregkode 8715946523682

Mål enkeltemballage 1100 x 3165 x 1030 mm

Carton Weight 153 kg

MEDFØLGER VED KØB

Driver og hjælpeprogrammer (CD)
Separate blækpatroner
Installations- / sikkerhedsmanual
Hovedapparat
Strømkabel
Opstillingsvejledning
Betjeningsvejledning (CD)
Garantidokumenter

1. Baseret på Epsons teststandarder: ISO18930. Udgør ikke
en garanti for holdbarheden af udskrevne billeder.
Holdbarheden af udskrevne billeder kan variere afhængig af
medier, anvendelse og miljømæssige forhold.

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Fax: 44 50 85 86 
Teknisk hotline: 70 279 273 
Salgshotline: 70 279 274 
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev


