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SC-S40610

תכונות עיקריות

הדפסה מדויקת ויעילה
מערכת AD-ATC מובילה מסוגה וטיפול מתוחכם 

במדיה
תוצאות באיכות מעולה

ראש הדפסה מתקדם ביותר מסדרת 
PrecisionCore TFP ודיו מסוג UltraChrome 

GS3
מגוון אפליקציות לקריאייטיביות

הדפסה על חומרים רבים לרבות פילם שקוף, ויניל, 
קנבס ונייר צילום

מיקסום הפרודוקטיביות
תחזוקה אוטומטית של ראש ההדפסה הכוללת 

לוחית להגנה על ראש ההדפסה
שירות ותמיכה יוצאים מהכלל

שנתיים אחריות כסטנדרט יחד עם אפשרויות 
להרחבת אחריות

יצירת מגוון שלטים ותצוגות באיכות מקצועית באמצעות מדפסת איכותית, מדויקת 
ופרודוקטיבית זו

מדפסת זו מציעה למשתמשים דרך חדשה ליצירת כל דבר החל בשילוט ועד לעיטור יוקרתי על מבחר 
חומרים. כל אחד מהמרכיבים עוצב ויוצר על-ידי Epson כדי להבטיח הפעלה חלקה ותוצאות באיכות 

מקצועית. 

דייקנות
ייצור בדייקנות שאין שנייה לה הודות למערכת מתוחכמת לטיפול בחומרים לקבלת ביצועים מובילים 

בתעשייה. המדפסת כוללת מערכת מתקדמת במיוחד לבקרת מתיחה (AD-ATC), גלילי הזנה בקוטר 
רחב וגלילי לחץ אנטי סטטיים, כל זאת בכדי להשיג דיוק אופטימלי של אחיזה והזנה.

איכות
 ,Epson של PrecisionCore TFP משתמשת בדור האחרון של ראש ההדפסה SC-S40610 -ה

המפיק הדפסות נהדרות עם צבעים וצלילות מעולה. בשילוב עם נוסחה חדשה של דיו מסוג 
UltraChrome GS3 של Epson, המשתמשים יכולים להפיק מגוון רחב של צבעים מדויקים. שיפור 

האיכות על מבחר חומרים מתאפשר הודות למצב Precision Dot של המדפסת המיועד לאיכות גבוהה 
במיוחד.

פרודוקטיביות
תחזוקה אוטומטית של ראש ההדפסה ומערכת לאיסוף עודפי דיו מבטיחים הדפסה רציפה ומקסימום 

זמן של פעולה תקינה.

שירות ותמיכה
במקרה שמתעוררת בעיה, Epson תטפל בה במסגרת אחריות של שנתיים הכלולה כסטנדרט. 

ללקוחות הרוצים ליהנות מהשירות ומהתמיכה היוצאים מהכלל של Epson למשך פרק זמן ארוך יותר, 
זמינות גם אפשרויות של אחריות מורחבת.



SC-S40610

מה בקופסה

מסמכי אחריות
הוראות הפעלה
הוראות תצוגה

כבל חשמלי
מכשיר עיקרי

חוברת התקנה/בטיחות
מחסניות דיו נפרדות

(CD) התקן ותכנית עזרה

חומרים מתכלים

(C13S210044) Maintenance Parts Kit S210044
(C13T891100) Singlepack UltraChrome GS3 Black 

T891100 (700mL)
(C13T891200) Singlepack UltraChrome GS3 Cyan 

T891200 (700mL)
(C13T891300) Singlepack UltraChrome GS3 Magenta 

T891300 (700mL)
(C13T891400) Singlepack UltraChrome GS3 Yellow 

T891400 (700mL)
(C13T699300) Ink Cleaner (250mL) T699300

(C13T696000) Singlepack Cleaning Cartridge T696000
(C13T724000) Waste ink bottle

(C13S090013) Cleaning Stick S090013 (50 pcs)
(C13S210036) Secondary Carriage Rod Kit S210036

OPTIONAL ACCESSORIES

Advanced Additional Print Drying System
C12C932381

מפרט המוצר

טכניקה
Ultrachrome® GS3 טכנולוגיית דיו

הדפסה
Black, Cyan, Yellow, Magenta צבעים

360 פיות הזרקה שחור, 360 פיות הזרקה לצבע תצורת הזרקה
700 מ"ל Ink tank capacity

4,2 ???, With Variable-Sized Droplet Technology גודל טיפות מינימלי

מפרט ניירות וחיישנים
Mode 1: 5 מ"מ (top), 3 מ"מ (right), 5 מ"מ (bottom), 3 מ"מ (left) Print Margins Roll Media

0,1 מ"מ - 1 מ"מ חוזק נייר מתאים
64 אינץ' (162,6 ס"מ) פורמט הנייר

לא דופלקס

כללי
480 ואט, 330 ואט (חיסכון), 12 ואט (במצב המתנה), 1,5 ואט (כיבוי) צריכת אנרגיה

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Supply Voltage
2.620 x 1.090 x 1.338 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות

279 ק"ג משקל
(B (A 7,4 :פעולה תפוקת גל

(dB (A 7,4 :במצב המתנה - (dB (A 59 :פעולה עצמת רעשים

פונקציות נוספות
Printer: 512 MB, Network: 128 MB זיכרון

מערכת מגב אוטומטית לבד רטוב מערכת תחזוקה
ESC/P-R העתקות

אחר
סליל אוטומטי עיבוד מדיה

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

מערכות הפעלה תואמות

אחר
24 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CE44302A0 SKU

8715946609249 בר-קוד

Units 1 יחידה

סין ארץ מוצא

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300 
www.epson.co.il


