
SureColor SC-S80600L
DATASHEETS

Ontdek een compleet nieuwe reeks creatieve toepassingen voor deze 
nauwkeurige en productieve signalisatie- en displayprinter van 
superieure kwaliteit

Deze printer biedt gebruikers een nieuwe manier om allerlei soorten creaties te maken op 
een reeks verschillende substraten, variërend van eenvoudige signalisatiematerialen tot 
high-end displays en decors. Elke afzonderlijke component is volledig door Epson 
ontworpen en vervaardigd om een naadloze werking te waarborgen en resultaten van 
professionele kwaliteit te garanderen.

Precisie
Productie met ongeëvenaarde nauwkeurigheid dankzij een geavanceerd 
verwerkingssysteem voor substraten dat toonaangevende prestaties levert. Dit biedt een 
zeer geavanceerd systeem voor automatische spanningscontrole (AD-ATC), invoerrollers 
met grote diameter en antistatische flexibele drukrollers voor optimale grip en 
nauwkeurigheid bij de invoer.

Kwaliteit
De SC-S80600 is uitgerust met de nieuwste generatie dubbele Epson PrecisionCore TFP-
printkoppen en maakt gebruik van Epson UltraChrome GS3-inkten met een nieuwe 
samenstelling, zodat u over uitstekende resultaten beschikt met prachtige kleuren en 
helderheid. De SC-S80600 kan een breed scala van zeer nauwkeurige kleuren 
produceren – nu tot 98,2% van PANTONE solid coated-kleuren1 krachtens het 
PANTONE MATCHING SYSTEM®, zoals geëvalueerd en gecertificeerd door Pantone. Het 
is mogelijk de kwaliteit te verbeteren op een reeks verschillende substraten met behulp 
van de Precision Dot-modus met hoge kwaliteit.

Productiviteit
Geautomatiseerd onderhoud van de printkop en een systeem voor het opvangen van de 
inktnevel helpen een maximale beschikbaarheid te waarborgen zodat het afdrukken 
continu kan blijven doorgaan.

Service en ondersteuning
Als zich toch een probleem voordoet, heeft Epson dit onder controle met een standaard 
tweejarige garantie. Voor klanten die langer willen profiteren van de uitzonderlijke service 
en ondersteuning van Epson zijn er tevens opties voor langere, uitgebreide garantie 
beschikbaar.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Precieze en nauwkeurige afdrukken
Toonaangevend AD-ATC-systeem en 
geavanceerde media-invoer
Resultaten van superieure kwaliteit
PrecisionCore TFP-printkoppen van de 
nieuwste generatie en UltraChrome GS3 with 
Red-inkten
Reeks creatieve toepassingen
Afdrukken op verschillende substraten, 
waaronder doorzichtige folie, vinyl, canvas en 
fotopapier
Maximaliseer de productiviteit
Geautomatiseerd onderhoud van de 
printkoppen en beschermplaat; systeem voor 
het opvangen van de inktnevel
Uitzonderlijke service en ondersteuning
Standaard tweejarige garantie, terwijl tevens 
uitgebreide opties beschikbaar zijn



LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CH24301A0

Streepjescode 8715946676326

Land van herkomst China

SureColor SC-S80600L

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Installatie / veiligheidsinstructies
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Plaatsingshandleiding
Gebruiksaanwijzing
Garantiedocumenten
Ink set
Bulk-inktoplossing

VERBRUIKSMATERIAAL

UltraChrome GS3 Light Black T45L700 (1.5L) (C13T45L700)

UltraChrome GS3 Light Magenta T45L600 (1.5L) 
(C13T45L600)

UltraChrome GS3 Light Cyan T45L500 (1.5L) (C13T45L500)

UltraChrome GS3 Yellow T45L400 (1.5L) (C13T45L400)

UltraChrome GS3 Magenta T45L300 (1.5L) (C13T45L300)

UltraChrome GS3 Cyan T45L200 (1.5L) (C13T45L200)

UltraChrome GS3 Black T45L100 (1.5L) (C13T45L100)

Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)

Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)

Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

UltraChrome GS3 Orange T45L800 (1.5L) (C13T45L800)

UltraChrome GS3 Metallic Silver T45LB00 (500ml) 
(C13T45LB00)

Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

UltraChrome GS3 Red T45L900 (1.5L) (C13T45L900)

UltraChrome GS3 White T45LA00 (1.5L) (C13T45LA00)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Advanced Additional Print Drying System

C12C932381

1.  Getest in de 1440 x 1440 dpi 36 pass-modus, op
ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


