
Huippuluokan tekniikka
Hämmästyttävä laatu

SureColor P -sarja



Innovaatiota ja laatua 
upeisiin tuloksiin

Nyt saat enemmän aikaan

– Maksimitehokkuus tulostuksen kaikissa vaiheissa

– Helppo ylläpito ja käyttö intuitiivisen suunnittelun ansiosta

 –  Tinkimätön suorituskyky, joka tasapainottaa tuottavuuden 
ja laadun

– Korkealuokkaista tarkkuutta värikriittisille tulostustöille

Tämä saavutetaan useilla ominaisuuksilla ja innovaatioilla, 
kuten erittäin vaalealla mustalla äärimmäistä tarkkuutta 
varten, erittäin tarkalla värintoistolla ja Advanced Black 
and White (ABW) -tilalla, jotka ovat mahdollisia laajemman 
väriavaruuden sekä nopean ja tehokkaan todenmukaisen 
toiston ansiosta.

Valokuvauksessa, taiteessa ja ammattitasoisessa tulostuksessa 
ja vedostuksessa tarvitaan paljon suurkuvatulostusta ja odotetaan 
tuottavuutta, joka ei aiheuta tulostuslaadun heikkenemistä.

Uskomme, että ratkaisu on helppokäyttöinen suurkuvatulostin, 
joka soveltuu niin tavallisille käyttäjille kuin koulutetuille ammattilaisille. 
SureColor P -sarjassamme on laaja valikoima suurkuvatulostimia, 
joista kukin on suunniteltu tulostamaan suuria määriä erittäin 
laadukkaasti ja nopeasti monenlaisissa käyttökohteissa.





Täydelliset valokuvat
Ammatissa, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä, oikean 
tulostimen valinta on hyvin tärkeää. Olitpa puoliammattilais- tai 
ammattilaisvalokuvaaja, tarvitset mahdollisimman laadukkaan 
tulostimen saadaksesi tinkimättömiä, eloisia tuloksia joka kerta. 

Ammattilaisvalokuvaajat

Laaja värivalikoima ja joustavuus tulostaa monessa 
eri koossa ovat keskeisiä asioita ammattivalokuvauksen 
eri vaatimusten täyttämiseksi. Ammattilaisena saat 
elantosi erinomaisesta työstäsi, joten sinun on 
keskityttävä laatuun.

Valikoimamme avulla on helppoa tuottaa 
ammattilaistasoisia tulosteita. SureColor SC-P800:lla 
voit esimerkiksi tulostaa upeita, dramaattisia värejä, 
syvän mustan ja poikkeuksellisen laajan väriavaruuden 
ansiosta. Valikoimamme tulostaa myös useille erilaisille 
materiaaleille, kuten kiiltävälle paperille, mattapaperille, 
valokuvapaperille, kankaalle ja paksuille materiaaleille. 

Puoliammattilaisvalokuvaajat

Valokuvaus ei ehkä ole ensisijainen ammattisi, 
mutta tiedämme, että laadukkaiden tulosten 
saaminen ei ole sinulle sen vähemmän tärkeää 
kuin kokopäiväiselle valokuvaajalle. Tarvitset 
enemmän työpöytätulostukselta – samalla kun 
säästät rahaa ja tilaa.

SureColor P -sarjamme poikkeuksellisen tarkka 
mustepisaroiden sijoittelu ja pisaroiden pieni koko 
varmistavat, että jokaisen kuvan kaikki yksityiskohdat 
tulevat näkyviin. Tämän mahdollistaa kehittynyt 
tulostuspäätekniikka. Voit hyötyä pehmeistä väriliu'uista 
ja tarkasta pintarakenteen toistosta. Voit myös tuottaa 
suuria tulosteita pienissä studioissa tilaa säästävillä  
SureColor SC-P600- ja SureColor SC-P800-malleilla.



SureColor SC-P600

 – Laaja tulostusmateriaalivalikoima, 
leveys jopa 13"

 – Helppokäyttöinen mobiilitulostus

 – Helppo kuljettaa 
tapahtumavalokuvausta varten

SureColor SC-P800

 – Laaja tulostusmateriaalivalikoima, 
lisävarusteena saatavaa 
rullapaperiyksikköä käytettäessä 
rullan leveys jopa 17”

 – Helppokäyttöinen värikosketusnäyttö

 – Eloisat värit ja syvät mustan sävyt

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

 – Kuvan koko jopa 44"

 – Optimitulokset UltraChrome 
HD -mustesarjalla

 – Tulostus suoraan 1,5 mm 
paksulle julistepahville

SureColor SC-P7000 / SC-P9000

 – Luovaa taidetta keskikoossa, 
optimoitu maksimituottavuuteen 

 – Vaikuttavat väritulosteet 
erinomaisella värintoistolla sekä 
näyttävät mustavalkotulosteet 
neljällä mustalla musteella

 – Erinomainen suorituskyky 
uusimpien tekniikoiden avulla sekä 
helppokäyttöinen käyttöliittymä

seikkailijalle



Taidekuvat näyttelyihin
Suurkuvatulostin, joka tuottaa huippulaatua laajalle 
materiaalivalikoimalle, voi olla erona yksinkertaisten 
tulosteiden ja upean taiteen välillä.

Laatua ilman kompromisseja

Laatu on ehkä tärkein asia, mutta sen ei tulisi 
aiheuttaa nopeuden menettämistä. Olipa 
vastuullasi pieni galleria tai suuri museo, Epsonin 
suurkuvatulostimet ovat ihanneratkaisu kaikkiin 
tulostustarpeisiisi.

SureColor SC-P6000-mallista alkaen mukana 
on kaikkein uusimmat värinmittaus-, tarkistus- 
ja korjaustekniikat, joten saat varmasti upeat, 
eloisat värit jokaiseen tulosteeseen.

Erinomaista tarkkuutta

Kun taidetta esitellään, se on avoinna tarkastelulle. 
SureColor P -sarja voi merkitä eroa tarkastelun 
ja ihailun välillä.

Kehittyneeseen tulostuspäätekniikkaan liittyvän 
poikkeuksellisen tarkan mustepisaroiden sijoittelun ja 
pisaroiden pienen koon avulla tulostinvalikoimamme 
toistaa visiosi todella yksityiskohtaisesti – ja kestävän 
hartsipäällysteisen musteen ansiosta tulosteet 
kestävät pidempään. 

Taidetta, joka menee pidemmälle

Todellinen taide ei ole materiaalinsa rajoittamaa. Siksi 
sarjamme tukee tulostusta erilaisille materiaaleille.

Keskity taiteeseesi helpon käyttöönoton ja 
käytön, jopa 64-tuumaisten tulosteiden sekä 
nopean tulostusmateriaalin syötön avulla – 
käytitpä mattapintaista materiaalia, taidepaperia, 
valokuvapaperia, canvasta tai muuta materiaalia. 

kriitikolle



SureColor SC-P800

 – Luovaa taidetta pienessä 
koossa sekä julistetulostusta

 – Syvä mustan tiheys vaikuttavien 
harmaasävyjen luomiseen

 – Tuki useille eri taidekuvamateriaaleille

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

 – Luovaa taidetta suuressa koossa

 – Vaikuttavia tuloksia 
ja laaja värintoisto

 – Upea kuvanlaatu joka 
tulostuskerralla

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

 – Luovaa taidetta keskikoossa, 
suuri tuottavuus

 – Vaikuttavat tulokset 
erinomaisen värintoiston sekä 
mustavalkotulostuksessa neljän 
mustan musteen ansiosta

 – Erinomainen suorituskyky 
uusimpien tekniikoiden avulla 
sekä helppokäyttöisyys



Vaikuttavien tulosteiden tuottaminen
Suurkuvatulostimen hyödyntäminen vaativassa 
tulostustuotannossa edellyttää yhtenäisiä tulosteita, 
joita on helppo ja nopea tuottaa.

vaativalle



Enemmän joka tulostuksesta

SureColor P -sarjan keskeisimpien tekniikoiden 
ansiosta jokainen tulostustyö on toiminnallisesti 
tehokas ja tuottaa erinomaisia tulosteita myös 
nopeimmalla tulostusasetuksella.

Värikalibrointiapuohjelman ja sisäisen tunnistimen 
ansiosta värien hallinta ja korjaus on nopeaa ja 
helppoa, jolloin voit ottaa uusia tulostimia käyttöön 
yhdenmukaisesti vanhempien laitteiden kanssa.

Tarkka tulostusmateriaalin syöttö ja automaattinen 
puhdistusjärjestelmä mahdollistavat jatkuvan 
tuottavuuden, joka ei kärsi tarpeettomista 
keskeytyksistä

PrecisionCore Micro TFP -tulostuspää

Huippuluokan tulostimissamme on Epsonin 
PrecisionCore-tulostuspäätekniikka. 

Epson PrecisionCore Micro TFP -tulostuspäässä on 
väriä kohti 800 suutinta, jotka takaavat täydellisen 
tarkat värit ja mustepisarat, eikä sumuisuutta tai 
sävyvirheitä esiinny käytännössä lainkaan.

Tulostimemme on laajasti testattu ja 
tieteellisesti suunniteltu musteen kestävyyttä 
ja vedenkestävyyttä ajatellen.

Omistautuminen jätteen vähentämiseen

Suuren tuotannon ympäristössä marginaalisellakin 
jätteellä on huomattava vaikutus kustannuksiin 
ja aikaan. SureColor P -sarja on suunniteltu 
hillitsemään tehokkaasti tulostusjätettä.

SureColor SC-P10000- ja SureColor SC-P20000-
malleihin lisävarusteena saatavan paikallisen 
kiintolevyn ansiosta tulostimet voivat suorittaa 
koetulostuksen, tarkistaa laadun ja vahvistaa koko 
tulostusajon suoraan tulostimeen, mikä säästää 
kokonaisen odotuksia vastaamattoman tulostusajon 
joutumisen jätteeksi.

SureColor SC-P10000

 – Suuri tuottavuus ja 
lyömätön kuvanlaatu

 – UltraChrome Pro 10 
-värimustesarja eloisiin 
ja tasalaatuisiin väreihin

 – Leveän alusmateriaalin 
käyttö, jopa 44" tarpeen 
mukaan tulostettavissa töissä

SureColor SC-P20000

 – Paras suorituskyky 
uusimmilla tekniikoilla

 – Nopein tulostimemme 
kaikkiin vaativiin 
käyttökohteisiin

 – Leveän alusmateriaalin 
käyttö, jopa 64" tarpeen 
mukaan tulostettavissa töissä



Vedostusta ja suunnittelua 
uudella tasolla
Ammattimaisille vedoksille ja tulosteille on uskomattoman korkeat 
standardit. Oletuksena on tarkka värintoisto ja lyhyet toimitusajat 
vaikuttaville suurkuvatulosteille.

Nopea tarkkuustulostus

Täydellisen tulostuksen saavuttamisen ei pitäisi heikentää tuottavuutta. Sarjaan 
kuuluu innovatiivinen, tarkka paperinsyöttömekanismi, jonka laatu, nopeus ja 
helppokäyttöisyys tekevät jokaisesta tulostuksesta virtaviivaisen prosessin.

PrecisionCore-tulostuspään ja paperinsyöttömekanismin ansiosta voit olla varma, 
että jokainen vedos ja tuloste tuotetaan tarkkuudella, joka ei haittaa tuottavuutta.

Intuitiivinen käyttö

Ylläpito, etenkin suunnittelematon, voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia 
tulostus- ja vedostusprosessille. Siksi suurkuvatulostimissamme on monia 
älykkäitä toimintoja, jotka tuovat yrityksellesi lisää käyttöaikaa.

Loistava väritarkkuus

Täsmällinen värintoisto, suuri optinen tiheys ja tarkka mustepisaroiden 
sijoittelu ovat tärkeitä ilmeikkään tulosteen ja eloisan kuvan luomiseksi.

SureColor SC-P5000 (violettia mustetta käyttävä malli), SureColor 
SC-P7000 ja SureColor SC-P9000 saavuttavat uskomattoman 99 prosentin 
PANTONE®-peiton ja parantavat vedostustöiden tarkkuutta, muun muassa 
yrityksen värien todenmukaista toistoa. SureColor SC-P5000 takaa erinomaisen 
tulostusjäljen värikriittisille tulostustöille, sillä violetin musteen käyttö varmistaa 
tulosten täydellisen vastaavuuden. SureColor-laitteiden virheettömät värit 
hakevat vertaistaan.

perfektionistille



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

 – Yleisimmin käytetty 
vedostustulostin 99 prosentin  
Pantone®-peitolla

 – Kaikkien merkittävien 
työnkulkuratkaisujen  
tukema

 – Lisävarusteena saatava 
Spectroproofer mahdollistaa 
tarkan värinmäärittelyn

SureColor SC-P6000 / SC-P8000

 – Paras valinta kaikenlaisiin 
vakiovedostustarpeisiin

 – Toistettavat, yhdenmukaiset 
ja tarkat tulokset

 – UltraChrome HD -musteen 
erittäin nopea värien kuivuminen 
mahdollistaa nopean työnkulun

SureColor SC-P5000

 – Saavuta lähes täydellinen 
värintäsmäys 99 prosentin 
PANTONE®-väripeitolla: 
paras vaihtoehto nopean 
vedostustyönkulun tiukkoihin 
vaatimuksiin (violettia mustetta 
käyttävä malli).

 – Luo ällistyttävän tarkkoja 
tulosteita, jotka eivät himmene

 – Lisävarusteena saatava 
SpectroProofer mahdollistaa 
ennustettavissa olevat tulokset 
värin inline-mittauksella



Keskeiset tekniikat
Saadakseen huipputuloksia Epson pyrkii jatkuvasti parantamaan tulostimiensa keskeisiä 
tekniikoita. SureColor P -sarja ei ole poikkeus: siinä käytetään monia markkinoiden johtavia 
innovaatioitamme tarkan jäljen, elävien värien ja yhtenäisen laadun saavuttamiseen.

Poikkeuksellisen laaja värintoisto 
ja markkinoiden suurin mustan tiheys

Tarkka jälki

Epsonin SureColor P -sarjan tulostuspäissä on väriä kohti jopa 800 suutinta, 
jotka takaavat täydellisen tarkan pisaramuodon, eikä sumuisuutta tai sävyvirheitä 
esiinny käytännössä lainkaan. Tämä sarjan ytimessä oleva tekniikka parantaa 
tulostusnopeuksia, lisää tuottavuutta ja antaa täydellisen tulostuslaadun kerta 
toisensa jälkeen.

Epsonin UltraChrome®-sarjan musteiden lisääminen laajentaa SureColor P 
-sarjan värintoistoa: vaikuttava, jopa 99 prosentin PANTONE®-peitto tuottaa 
markkinoiden tarkimmat värit1.



Elävät värit

Ammattilaiskäyttöön soveltuvien SureColor-tulostimien laadukas 
muste tasoittaa värien kiiltävyyden erot, ja bronzing-efektin, 
joka vähentää huomattavasti rakeisuutta, joka voi esiintyä 
ihonsävyissä.

Epson Colour Calibration -apuohjelma suorittaa automaattisesti 
värinkorjauksen, kun värejä on muutettava ajan tai muun tekijän 
takia. Lisävarusteena saatava PhotoSpectrometer nopeuttaa 
ja tarkentaa värien mittausta sekä vähentää tulostusaikaa ja 
paperijätettä. Kun järjestelmään lisätään vielä Spectroproofer, 
sisäisen vedostuksen värinhallinta automatisoituu, jolloin 
ammattitaitoista käyttäjää ei tarvita.

Lisävarusteena saatava, X-Rite PhotoSpectrometeriin perustuva Spectroproofer

Yhtenäinen laatu

Valokuvien ja taidevedosten erinomainen laatu säilyy noin 
60 vuotta2 Premium Glossy Photo Paper -paperilla. Tämä 
kestävyys on saavutettu lisäämällä UV-vahingoille kaikkein 
alttiimman keltaisen musteen rakeiden halkaisijaa.

LUT (Look-Up Table) -teknologia lisää SureColor P -sarjan 
musteen riittoisuutta integroimalla saumattomasti laadukkaat 
musteiden perusvärit, mikä takaa tasaisen siirtymän värien 
välillä, jolloin tulosteet näyttävät täsmälleen samalta joka 
valaistuksessa.



SureColor SC-P600 SureColor SC-P800 SureColor SC-P5000 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P7000 SureColor SC-P9000 SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Tulosteen 
enimmäiskoko

13 tuumaa leveä 17 tuumaa leveä 17 tuumaa leveä 24 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä 24 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä / 64 tuumaa leveä

Musteteknologia Epson UltraChrome® HD Epson UltraChrome® HD Epson UltraChrome® HDX Epson UltraChrome® HD UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® HDX Epson UltraChrome® Pro

Tulostustekniikka Epson Micro Piezo® -tulostuspää Epson Micro Piezo® -tulostuspää Epson PrecisionCore®

TFP-tulostuspää
PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää Epson PrecisionCore® Micro TFP-tulostuspää

Värit Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, 
keltainen, vaalea syaani, syaani, 
mattamusta, valokuvamusta, erittäin 
vaalea musta, vaalea musta

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Valokuvamusta, mattamusta, syaani, vaalea 
syaani, kirkas vaalea magenta, keltainen, 
kirkas magenta, harmaa, vaaleanharmaa, 
tummanharmaa

Suuttimen 
kokoonpano

180 suutinta mustalle, 
180 suutinta väriä kohti

180 suutinta mustalle, 
180 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,
360 suutinta/väri

360 suutinta mustalle, 
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle, 
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,  
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,  
360 suutinta väriä kohti

800 suutinta mustalle,  
800 suutinta väriä kohti

Pienin pistekoko 2 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla 3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

Suurin 
tulostustarkkuus

5 760 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 400 × 1 200 dpi

Materiaalinkäsittely Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
tulostus CD- ja DVD-levyille, 
taidepaperi, rullapaperi, 
paksun paperin tuki

Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
taidepaperi, manuaalinen 
kaksipuolistulostus, rullapaperi 
(lisävaruste), paksun paperin tuki

Suurikapasiteettinen arkkikasetti, 
rullasyöttö, taidepaperiväylä, 
paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, rullapaperi, 
paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Arkkien 
tulostusmarginaalit

0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 
0 mm (alhaalla), 
0 mm (vasemmalla)

0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 
0 mm (alhaalla), 
0 mm (vasemmalla)

8, 10, 11, 14, 16, 17 tuumaa, A4, 
A3, A3+, A2, 300 mm: Rullapaperi 
10, 14, 16, 17 tuumaa, A4, A3, A3+, 
300 mm: Arkki

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm 
(oikealla), 14 mm (alhaalla), 
3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla),  
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Yhteensopiva 
paperin paksuus 

0,08–1,3 mm 0,29–1,5 mm 0,08–0,50 mm: Rullapaperi,
0,08–1,50 mm: Arkki

0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm

Paperimuodot A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter 
Legal, postikortti, 9 x 13 cm, 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 
100 x 148 mm, 
käyttäjän määrittämä

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, 
B3, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), 
C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), 
Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 
20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 
17 tuumaa (43,2 cm), 
käyttäjän määrittämä

A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 
17 tuumaa (43,2 cm), käyttäjän 
määrittämä

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, 
B4, 17 tuumaa" (43,2 cm), 
24 tuumaa (61 cm), 
käyttäjän määrittämä

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, 
B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 24 tuumaa 
(61 cm), 44 tuumaa (111,8 cm), 
käyttäjän määrittämä

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 
17 tuumaa" (43,2 cm), 24 tuumaa 
(61 cm), käyttäjän määrittämä

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, 
B2, B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 
24 tuumaa (61 cm), 44 tuumaa 
(111,8 cm), käyttäjän määrittämä

254 mm (10 tuumaa), 300 mm (11,8 tuumaa), 
329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 tuumaa), 
432 mm (17 tuumaa / USC), 508 mm (20 
tuumaa), 515 mm (20,3 tuumaa / B2), 594 
mm (A1), 610 mm (24 tuumaa / A1+), 728 mm 
(29 tuumaa / B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 
tuumaa / A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm 
(44 tuumaa / B0+)

Paperinkäsittely Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, tulostus 
CD- ja DVD-levyille, 
taidepaperiväylä, rullapaperi, 
paksun paperin tuki

Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
taidepaperiväylä, manuaalinen 
kaksipuolistulostus, rullapaperi 
(lisävaruste), paksun paperin tuki

Suurikapasiteettinen arkkikasetti, 
rullasyöttö, taidepaperiväylä, 
paksun materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, rullapaperi, paksun 
materiaalin tuki

Liitännät USB, Ethernet, Wi-Fi USB, Ethernet, Wi-Fi USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet

Ohjauspaneeli 2,7 tuuman 
LCD-värikosketusnäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värikosketusnäyttö

2,7 tuuman LCD-värinäyttö 2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

Mitat
(L x S x K, mm)

Säilytys: 616 x 369 x 228
Tulostus: 616 x 814 x 424

Säilytys: 684 x 376 x 250
Tulostus: 684 x 963 x 550

Pakattuna: 863 x 766 x 405 1 356 x 667 x 1 218 1 864 x 667 x 1 218 1 356 x 667 x 1 218 1 864 x 667 x 1 218 SC-P10000
Säilytys: 1879 x 760 x 1145
Tulostus: 1879 x 976 x 1145
SC-P20000
Säilytys: 2415 x 760 x 1145
Tulostus: 2415 x 976 x 1145

Paino Noin 15,0 kg (vain keskusyksikkö) Noin 19,5 kg (vain keskusyksikkö) Noin 52 kg Noin 101 kg (vain keskusyksikkö) Noin 135 kg (vain keskusyksikkö) Noin 101 kg (vain keskusyksikkö) Noin 135 kg (vain keskusyksikkö) Noin 171 kg (vain keskusyksikkö)

Virrankulutus 0,3 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) 0,5 W (virta katkaistuna)

Tulostus 20 W 21 W Noin 52 W 65 W 65 W 65 W 65 W 95 W

Lepotila 1,4 W 1,8 W Noin 5,0 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2,8 W

Syöttöjännite AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 5 A

Käytettävyys Kosketusnäyttö
3 paperiväylää

Kosketusnäyttö
3 paperiväylää
Rullapaperimahdollisuus

Ohjattu käyttöliittymä; 
4 paperiväylää, mukaan 
lukien paperikasetti

Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä

Yhdenmukaisuus Väripohja Väripohja Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma

Tekniikka Wi-Fi
Mobiilitulostus

Wi-Fi
Mobiilitulostus

Pölyä hylkivät kannet ja tiivisteet; 
SpectroProofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD, PS-yksikkö, syötön vakautin
Rullasovitin, tulostusmateriaali-ikkunat

SureColor P -sarja



SureColor SC-P600 SureColor SC-P800 SureColor SC-P5000 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P7000 SureColor SC-P9000 SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Tulosteen 
enimmäiskoko

13 tuumaa leveä 17 tuumaa leveä 17 tuumaa leveä 24 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä 24 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä 44 tuumaa leveä / 64 tuumaa leveä

Musteteknologia Epson UltraChrome® HD Epson UltraChrome® HD Epson UltraChrome® HDX Epson UltraChrome® HD UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® HDX Epson UltraChrome® Pro

Tulostustekniikka Epson Micro Piezo® -tulostuspää Epson Micro Piezo® -tulostuspää Epson PrecisionCore®

TFP-tulostuspää
PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää PrecisionCore® TFP -tulostuspää Epson PrecisionCore® Micro TFP-tulostuspää

Värit Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Kirkas vaalea magenta, kirkas 
magenta, keltainen, vaalea 
syaani, syaani, mattamusta, 
valokuvamusta, erittäin vaalea 
musta, vaalea musta

Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, 
keltainen, vaalea syaani, syaani, 
mattamusta, valokuvamusta, erittäin 
vaalea musta, vaalea musta

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Syaani, valokuvamusta, mattamusta, 
kirkas magenta, keltainen, oranssi, 
vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea 
magenta, vaalea musta, erittäin 
vaalea musta tai violetti

Valokuvamusta, mattamusta, syaani, vaalea 
syaani, kirkas vaalea magenta, keltainen, 
kirkas magenta, harmaa, vaaleanharmaa, 
tummanharmaa

Suuttimen 
kokoonpano

180 suutinta mustalle, 
180 suutinta väriä kohti

180 suutinta mustalle, 
180 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,
360 suutinta/väri

360 suutinta mustalle, 
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle, 
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,  
360 suutinta väriä kohti

360 suutinta mustalle,  
360 suutinta väriä kohti

800 suutinta mustalle,  
800 suutinta väriä kohti

Pienin pistekoko 2 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan 
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla 3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

3,5 pl muuttuvan  
pisarakoon tekniikalla

Suurin 
tulostustarkkuus

5 760 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 880 × 1 440 dpi 2 400 × 1 200 dpi

Materiaalinkäsittely Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
tulostus CD- ja DVD-levyille, 
taidepaperi, rullapaperi, 
paksun paperin tuki

Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
taidepaperi, manuaalinen 
kaksipuolistulostus, rullapaperi 
(lisävaruste), paksun paperin tuki

Suurikapasiteettinen arkkikasetti, 
rullasyöttö, taidepaperiväylä, 
paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, rullapaperi, 
paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin 
ja paksun materiaalin tuki

Arkkien 
tulostusmarginaalit

0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 
0 mm (alhaalla), 
0 mm (vasemmalla)

0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 
0 mm (alhaalla), 
0 mm (vasemmalla)

8, 10, 11, 14, 16, 17 tuumaa, A4, 
A3, A3+, A2, 300 mm: Rullapaperi 
10, 14, 16, 17 tuumaa, A4, A3, A3+, 
300 mm: Arkki

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm 
(oikealla), 14 mm (alhaalla), 
3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla),  
14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)

Yhteensopiva 
paperin paksuus 

0,08–1,3 mm 0,29–1,5 mm 0,08–0,50 mm: Rullapaperi,
0,08–1,50 mm: Arkki

0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm 0,08–1,5 mm

Paperimuodot A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter 
Legal, postikortti, 9 x 13 cm, 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 
100 x 148 mm, 
käyttäjän määrittämä

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, 
B3, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), 
C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), 
Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 
20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 
17 tuumaa (43,2 cm), 
käyttäjän määrittämä

A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 
17 tuumaa (43,2 cm), käyttäjän 
määrittämä

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, 
B4, 17 tuumaa" (43,2 cm), 
24 tuumaa (61 cm), 
käyttäjän määrittämä

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, 
B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 24 tuumaa 
(61 cm), 44 tuumaa (111,8 cm), 
käyttäjän määrittämä

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 
17 tuumaa" (43,2 cm), 24 tuumaa 
(61 cm), käyttäjän määrittämä

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, 
B2, B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 
24 tuumaa (61 cm), 44 tuumaa 
(111,8 cm), käyttäjän määrittämä

254 mm (10 tuumaa), 300 mm (11,8 tuumaa), 
329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 tuumaa), 
432 mm (17 tuumaa / USC), 508 mm (20 
tuumaa), 515 mm (20,3 tuumaa / B2), 594 
mm (A1), 610 mm (24 tuumaa / A1+), 728 mm 
(29 tuumaa / B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 
tuumaa / A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm 
(44 tuumaa / B0+)

Paperinkäsittely Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, tulostus 
CD- ja DVD-levyille, 
taidepaperiväylä, rullapaperi, 
paksun paperin tuki

Automaattinen arkinsyöttölaite, 
reunukseton tulostus, 
taidepaperiväylä, manuaalinen 
kaksipuolistulostus, rullapaperi 
(lisävaruste), paksun paperin tuki

Suurikapasiteettinen arkkikasetti, 
rullasyöttö, taidepaperiväylä, 
paksun materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Rullapaperin, arkkien ja paksun 
materiaalin tuki

Taidepaperiväylä, rullapaperi, paksun 
materiaalin tuki

Liitännät USB, Ethernet, Wi-Fi USB, Ethernet, Wi-Fi USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet USB, Ethernet

Ohjauspaneeli 2,7 tuuman 
LCD-värikosketusnäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värikosketusnäyttö

2,7 tuuman LCD-värinäyttö 2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

2,7 tuuman 
LCD-värinäyttö

Mitat
(L x S x K, mm)

Säilytys: 616 x 369 x 228
Tulostus: 616 x 814 x 424

Säilytys: 684 x 376 x 250
Tulostus: 684 x 963 x 550

Pakattuna: 863 x 766 x 405 1 356 x 667 x 1 218 1 864 x 667 x 1 218 1 356 x 667 x 1 218 1 864 x 667 x 1 218 SC-P10000
Säilytys: 1879 x 760 x 1145
Tulostus: 1879 x 976 x 1145
SC-P20000
Säilytys: 2415 x 760 x 1145
Tulostus: 2415 x 976 x 1145

Paino Noin 15,0 kg (vain keskusyksikkö) Noin 19,5 kg (vain keskusyksikkö) Noin 52 kg Noin 101 kg (vain keskusyksikkö) Noin 135 kg (vain keskusyksikkö) Noin 101 kg (vain keskusyksikkö) Noin 135 kg (vain keskusyksikkö) Noin 171 kg (vain keskusyksikkö)

Virrankulutus 0,3 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) < 0,5 W (virta katkaistuna) 0,5 W (virta katkaistuna)

Tulostus 20 W 21 W Noin 52 W 65 W 65 W 65 W 65 W 95 W

Lepotila 1,4 W 1,8 W Noin 5,0 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2,8 W

Syöttöjännite AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 5 A

Käytettävyys Kosketusnäyttö
3 paperiväylää

Kosketusnäyttö
3 paperiväylää
Rullapaperimahdollisuus

Ohjattu käyttöliittymä; 
4 paperiväylää, mukaan 
lukien paperikasetti

Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä Ohjattu käyttöliittymä

Yhdenmukaisuus Väripohja Väripohja Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma Colour Calibration -apuohjelma

Tekniikka Wi-Fi
Mobiilitulostus

Wi-Fi
Mobiilitulostus

Pölyä hylkivät kannet ja tiivisteet; 
SpectroProofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD 
Spectroproofer

HDD, PS-yksikkö, syötön vakautin
Rullasovitin, tulostusmateriaali-ikkunat
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1  SC-P7000V:n ja SC-P9000V:n PANTONE®-värintoisto on 99 %, joten se on kesäkuussa 2015 saatavilla olleista laitteista tarkin, kun sitä verrataan muihin 
suurkokomustesuihkutulostimiin ja vedostimiin, joissa käytetään enintään kymmentä väriä.

2   (SC-P6000/SC-P8000) – PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 93 prosentin peitto käytettäessä täysin peittävää PANTONE FORMULA GUIDE 
-palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia ja tulostettaessa Epson-tulostinohjaimella 2 880 x 1 440 dpi:n tarkkuudella. PANTONE-peitto 
voi vaihdella, jos tulostetaan muiden valmistajien RIP-ohjelmistoilla. 
(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 99/98 prosentin peitto käytettäessä täysin peittävää PANTONE FORMULA GUIDE 
-palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia ja tulostettaessa Epson-tulostinohjaimella 2 880 x 1 440 dpi:n tarkkuudella. PANTONE®-peitto 
voi vaihdella, jos tulostetaan muiden valmistajien RIP-ohjelmistoilla.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.


