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Δημιουργήθηκε για μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες start-up που 
επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στον τομέα των 
διαφημιστικών ειδών.

Πρόκειται για τον πρώτο εκτυπωτή A4 τεχνολογίας εξάχνωσης βαφής της Epson. Με το 
εμβαδόν βάσης ενός επιτραπέζιου εκτυπωτή A4, ο SC-F100 είναι ιδανικός για τη 
δημιουργία διαφημιστικών ειδών και εξατομικευμένων δώρων, όπως κούπες, μπρελόκ, 
καλύμματα τηλεφώνων και άλλα μικρά εμπορικά είδη, όταν ο χώρος είναι πολύτιμος. 
Ανταποκρίνεται επίσης στις ανάγκες των παραγωγών υφασμάτων που θέλουν να 
δημιουργήσουν προϊόντα κατά παραγγελία, όπως μικρές τσάντες, ποδιές, λουράκια και 
μαξιλάρια.

Η ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης
Ο SC-F100 αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης λύσης εκτύπωσης της Epson, η οποία 
περιλαμβάνει μελάνια, οδηγό εκτύπωσης και χαρτί, όλα σχεδιασμένα να λειτουργούν 
αρμονικά. Ξενοιάστε με εγγύηση 1 έτους ή 6000 φύλλων, όποιο συμβεί πρώτο. Επίσης, 
με την πλατφόρμα Epson Cloud Solution PORT ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν 
να ελέγχουν το κόστος των εργασιών εκτύπωσης και να παρακολουθούν τη χρήση με 
την πάροδο του χρόνου.

Ποιοτικά αποτελέσματα
Αυτός ο εκτυπωτής εξάχνωσης βαφής μικρών διαστάσεων έχει σχεδιαστεί για να 
διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε μία ευρεία 
γκάμα δώρων και διαφημιστικών ειδών. Τα επίπεδα ποιότητας και ομοιομορφίας 
επιτυγχάνονται μέσω της κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP της Epson και 
μέσω ενός πίνακα αναζήτησης (LUT) που έχει σχεδιαστεί για διαφημιστικά είδη και 
δώρα, καθώς και για άκαμπτα υποστρώματα.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα
Ο SC-F100 προσφέρει γρήγορους χρόνους παράδοσης και χαμηλό συνολικό κόστος 
ιδιοκτησίας (TCO) σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για 
τη ρύθμιση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση. Τα φιαλίδια μελανιού 140 ml προσφέρουν 
μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τα μελάνια που βασίζονται σε 
φύσιγγες και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι σε λειτουργία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Ευκολία χρήσης
Οι τεχνολογίες της Epson είναι εύχρηστες και εξαιρετικά έξυπνες. Ο μικρός SC-F100 
διαθέτει ανακλινόμενη οθόνη 2,4 ιντσών, συνδεσιμότητα Wi-Fi και δυνατότητα 
μπροστινής τροφοδοσίας, η οποία αλλάζει εύκολα τη λειτουργικότητα του χαρτιού (150 
φύλλα). 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μελάνι με δυνατότητα αναπλήρωσης
Φιαλίδια μελανιού 140 ml
Σχεδίαση μικρού μεγέθους
Με το εμβαδόν βάσης ενός επιτραπέζιου 
εκτυπωτή A4
Δυνατότητα διασύνδεσης
Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 
Ethernet, USB 2.0
Ολοκληρωμένη λύση εκτύπωσης
Μελάνια, οδηγοί εκτύπωσης και χαρτί, όλα 
σχεδιασμένα να λειτουργούν αρμονικά
Αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας
Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP 
για ομοιομορφία και ποιότητα



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Printing Method PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Τεχνολογία μελανιού Dye Sublimation

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Number of colours 4 colour
Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας 3,8 pl
Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 1.200 DPI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm)

ΓΕΝΙΚΆ
Supply Voltage AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις 375 x 347 x 187 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 4,6 kg

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

Φύλλα A4 DS Transfer γενικής χρήσης C13S400078
Maintenance Box S210125 C13S210125
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200
Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CJ80302

Γραμμωτός κωδικός 8715946690674
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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