
DATASHEET / BROCHURE

SureColorSC-F2100(4C)

תכונות עיקריות

מהירות ואיכות משופרות
מצבי הדפסה מהירה נוספים ושחזור חלק יותר של 

תמונות
Epson פתרון מושלם של

הכולל מדפסת, ראש הדפסה, דיו, תוכנה ואחריות
תוכנת Garment Creator רב-תכליתית

הוספת אותיות ושילוב תמונות כדי ליצור עיצובים 
ייחודיים

תחזוקה מועטה
מצב תחזוקה אוטומטי עם מחסנית ניקוי נפרדת

UltraChrome DG דין
צבעים מלאי חיים וצבעי לבן יציבים ועמידים בסדקים

הדגם SureColor SC-F2100 מציע חבילת DTG (הדפסה ישירה לבגדים) לשם 
עיצוב והדפסת חולצות T, חולצות פולו, תיקי בד ופריטי בד אחרים.

מדפסת SureColor SC-F2100 להדפסה ישירה על בגדים מאפשרת להגדיר ולהתחיל מייד בהדפסה 
על חולצות T ועל פריטים אחרים, באמצעות פתרון מלא הכולל ראש הדפסה, דיו ותוכנה. הדגם החדש 

מציע הדפסה מהירה ואיכותית יותר עם מעורבות נמוכה יותר של המשתמש ואת היכולת ליצור עיצובים 
כרצונך.

הפתרון המושלם
המדפסת SC-F2100 היא חלק מפתרון DTG מלא של Epson הכולל ראש הדפסה, דיו, תוכנה 

ואחריות. המשמעות היא שאתה יכול להיות בטוח שכל החלקים תוכננו ונבדקו בקפידה כדי לעבוד יחד 
בצורה אופטימלית. 

הדפסה מהירה ואיכותית יותר
המדפסת מציעה תוצאות מהירות יותר לעומת הדגמים הקודמים, עם תוספת של מצבי הדפסה מהירים 

המשפרים את זרימת הדיו כדי להתחיל בהדפסה מהר יותר. בנוסף, היא כוללת סינון משופר לשחזור 
חלק יותר של תמונות ומגוון צבעים רחב יותר.

Garment Creator תוכנת
תוכנת Garment Creator רב-תכליתית של Epson מאפשרת להוסיף טקסט ותמונות מרובות, ליצור 

.CMYK -ו Hot Folder הגדרות מוכנות מראש להתאמת תמונות ולספק תמיכה בתמונות

התערבות נמוכה יותר של המשתמש
הדגם SC-F2100 כולל מצב תחזוקה אוטומטי עם מחסנית ניקוי נפרדת כדי לצמצם בצורה משמעותית 

תחזוקה מתוזמנת, וכן גם יחידת לאיסוף אבק כדי למנוע ממוך ומאבק להגיע לראש ההדפסה. הוא 
מגיע עם רפידת אחיזה למשטח הדפסה וכלי לאחיזת משטח הדפסה אופציונליים כדי להפוך את מיקום 

הבד לקל יותר.

UltraChrome DG דיו מסוג
הדיו מסוג UltraChrome DG של Epson מגיע במחסניות 600 מ"ל, ומעניק צבעים מלאי חיים ודיו 

לבן עמיד בסדקים המיועד להדפסה על בדים כהים. הדיו הלבן מוזרם המדפסת כדי להפחית סתימות.

ידידותיות לסביבה
¹OEKO-TEX2® מאת ECO PASSPORT קיבל אישור Epson של UltraChrome DG הדיו מסוג



SureColorSC-F2100(4C)

מה בקופסה

CD Manual
מכשיר עיקרי

חומרים מתכלים

(C13T725A00) UltraChrome DG White T725A00 (600ml)
(C13T725400) UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml)

(C13T725300) UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml)
(C13T725200) UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml)
(C13T725100) UltraChrome DG Black T725100 (600ml)

(C13S210077) Platen Grip Pad - S
(C13S210076) Platen Grip Pad - M
(C13S210075) Platen Grip Pad - L

(C13T724000) Waste ink bottle
(C13T736000) Singlepack Cleaning Cartridge T736000

(C13T736100) 20) נוזל קדם-טיפולl)
(C13T736200) Maintenance Kit T736200

(C13S092001) Epson Head Cleaning Set S092001
(C13S092021) Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, 

Cleaning sheet for scale x 5 sheets)

OPTIONAL ACCESSORIES

Epson SureColor SC-F2100 Small Platen
C12C933941

Epson SureColor SC-F2100 Polo Platen
C12C933961

Epson SureColor SC-F2100 Medium Platen
C12C933931

Epson SureColor SC-F2100 Sleeve Platen
C12C933971

Epson SureColor SC-F2100 Large Platen
C12C933921

Epson SureColor SC-F2100 Extra Small Platen
C12C933951

מפרט המוצר

טכניקה
Ultrachrome® DG טכנולוגיית דיו

PrecisionCore™ TFP print head שיטת הדפסה

הדפסה
Black, Cyan, Yellow, Magenta צבעים

720 פיות הזרקה שחור, 720 פיות הזרקה לצבע תצורת הזרקה
600 מ"ל Ink tank capacity
21 ??? גודל טיפות מינימלי

כללי
52 ואט, 20 ואט (חיסכון), 10 ואט (במצב המתנה), 0,5 ואט (כיבוי) צריכת אנרגיה

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Supply Voltage
1.207 x 1.595 x 840 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות

80 ק"ג משקל
(B (A 5,7 :פעולה תפוקת גל
(dB (A 41 :פעולה עצמת רעשים

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

מפרט ניירות וחיישנים
לא דופלקס

אחר
Mac OS 10.6+, Mac OS 10.8.x, (Microsoft Windows Vista (32/64 bit, (Microsoft Windows XP 

(Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 
bit)

מערכות הפעלה תואמות

USB 2.0 סוג A (2x), 10 Base-T חיבורים

הדפסה
1.440 x 1.440 DPI רזולוציית הדפסה

LCD וכרטיסי זיכרון
סוג: צבע, Smart-navigation touch-panel, אלכסון התמונה: 6,5 ס"מ LC תצוגת

אחר
12 חודשים שירות באתר הלקוח

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות

מידע לוגיסטי

C11CF82301A1 SKU

8715946661100 בר-קוד

סין ארץ מוצא

1.  ®ECO PASSPORT by OEKO-TEX היא מערכת שבעזרתה ספקים של
חומרים כימיים לטקסטיל מוכיחים שניתן להשתמש במוצר שלהם בייצור

Epson של UltraChrome DG מוצרי טקסטיל ברי קיימא. הדיו מסוג
והנוזל לטיפול מקדים עומדים בדרישות לקבלת Eco Passport. זהו

תקן בטיחות בינלאומי המקובל בתעשיית הטקסטיל. הוא מאושר כבטוח
למבוגרים ולילדים, לרבות תינוקות.

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

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

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


