
SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000 og SC-P9000

UDSKRIV 
I ÆGTE 
FARVER
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STANDARDEN FOR  
PROFESSIONEL UDSKRIVNING

Epson stræber altid efter at opnå de bedst mulige resultater, som 
professionelle printere kan levere. Vores avancerede sortiment af 
24"- og 44"-produkter er hurtigt, effektivt, produktivt, pålideligt og 
brugervenligt og udskriver i en kvalitet, du aldrig før har set. Når du 
har set den utrolige nøjagtighed og de livagtige farver, vil du finde 
det vanskeligt at skulle klare dig med noget som helst andet.
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VÆR FARVESIKKER 

Når det drejer sig om professionel udskrivning, har du ikke råd til at være 
nummer to. Sæt nye standarder med Epsons SureColor-sortiment af 
storformatprintere, som leverer uovertruff en farvekorrekthed1 ved høje 
hastigheder sammen med alsidig medieunderstøttelse.

ULTRAPRÆCIS
SC-P6000 (24") og SC-P8000 (44") bruger Epson 
UltraChrome HD 8-farve blæk til meget nøjagtig 
farvegengivelse, og avanceret sort-hvid tilstand (ABW) 
leverer høj tæthed i sorte områder og skaber dybere, 
mættede sorte nuancer.

BREDERE FARVEOMRÅDE
SC-P7000 (24") og SC-P9000 (44") bruger Epson 
UltraChrome HDX 10-farve blæk2 med mulighed 
for at bruge en revolutionerende violet blækfarve. 
På grund af dette opnår printerne en utrolig PANTONE®3-
dækning på 99 %, som giver større nøjagtighed i alt dit 
prøvetryksarbejde, herunder den virkelighedstro gengivelse 
af virksomhedsfarver. Med hurtighed og eff ektivitet leverer 
SureColor-sortimentet perfekte farver, der er vanskelige 
at matche.

Avanceret sort-hvid tilstand leverer høj sort tæthed, 
der giver dybere, mættede sorte nuancer. 

Epson UltraChrome HDX blæk

Lys lys sort

Violet
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KUNST OG PROFESSIONEL 
FOTOGRAFERING
Professionelle fotos og kunst kræver digital udskrivning 
i overlegen kvalitet for at skille sig endnu mere ud. 
SureColor-serien giver konsekvent dit arbejde dybere, 
mættede sorte nuancer og en bredere farveskala.

OMDEFINERING AF UDSKRIVNINGSKVALITET
De nyeste teknologier gør udskrivningsprocessen smidigere 
og mere effektiv og omdefinerer samtidig den vigtige 
udskrivningskvalitet. Vores sortiment af professionelle 
SureColor-printere er ideelt til hurtige resultater på et stramt 
budget eller til engangsgengivelse for galleriet - printerne 
skaber de fineste kunstudskrifter og professionelle fotos, 
der kan klare den mest kritiske undersøgelse.
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PRØVETRYK OG UDSKRIVNING  
I PROFESSIONEL KVALITET
Vores 10-farve SC-P7000- og SC-P9000-printere løfter professionel 
udskrivning op på et endnu højere niveau og kan bruges til en række 
prøvetryksanvendelser, fra pre-press til avanceret farveprøvetryk, 
f.eks. kontrakt og emballage.

DE PROFESSIONELLES VALG
Ingen har mere krævende standarder end professionelle 
trykkerier, designhuse og reklamebureauer. For at kunne 
imødekomme denne udfordring skaber disse modeller 
holdbare udskrifter og prøvetryk med markedets mest 
korrekte farver1. 
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Fuldstændig nøjagtige punktformer med 
Epson PrecisionCore-teknologi

Spectroproofer (tilkøb) er drevet
af X-Rite PhotoSpectrometer

KERNETEKNOLOGIER

Forbedret farvemåling
ILS30 PhotoSpectrometer (tilkøb) fører til hurtigere og 
mere korrekt farvemåling. Farvepatchstørrelsen er blevet 
reduceret fra 15 mm til 12 mm, hvilket skærer ned på 
udskrivningstiden og sparer papir med diagramudskrivning. 
ILS30 PhotoSpectrometer understøtter alle 
målestandarderne M0, M1 og M2. 

Automatisk farvekontrol
Spectroproofer (tilkøb), der er drevet af X-Rite 
PhotoSpectrometer, har en tidsbesparende indbygget 
tørrer. Denne smarte funktion automatiserer farvekontrol 
af inline prøvetryk uden behov for input fra meget dygtige 
operatører.

Automatisk farvekorrektion
Med hjælpeprogrammet Epson Colour Calibration kan du 
nu foretage farvestyring uden behov for dyrt ekstraudstyr. 
Ved brug af en hukommelse og en indbygget sensor 
redigerer denne funktion automatisk farveændringer, 
der er forårsaget af tiden eller andre faktorer. Teknologien 
aktiverer også automatisk farvekorrektion på enhver 
tilsluttet SureColor SC-P-printer i dit netværk.

PrecisionCore-teknologi
Epson PrecisionCore TFP-printhovedet har 360 mikrodyser 
for hver farve, hvilket giver fuldstændig nøjagtige punktformer 
med nærmest ingen væskestøv eller fejlprikker. Forbedret 
udskrivningshastighed fører til en forøgelse af produktiviteten 
såvel som kvaliteten.



Avanceret Epson LUT-teknologi sørger 
for nøjagtig gengivelse af farver, uanset 

billedets komposition eller medie. 
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Medierulleholder uden spindel

Udvidet 2,7 tommer LCD-farvekontrolpanel

ÆGTE FARVER

SE SURECOLOR-FORDELENE

Forbedret blækkvalitet
Modellerne SC-P7000 og SC-P9000 anvender Epson UltraChrome 
HDX 10-farveblæk - og med muligheden for at vælge violet øges 
farveskalaen til imponerende 99 % af PANTONE®. Dette tillader 
disse modeller at skabe de mest nøjagtige farver på markedet1.

Epson LUT-teknologi
Vores LUT-teknologi (look-up table) forbedrer blækeff ektiviteten med 
nem integration af de primære hi-fi -blækfarver, hvilket resulterer i en 
jævn og glidende overgang mellem farver. Dette sikrer, at alle dine 
udskrifter ser helt ens ud under alle lysforhold.

Reduktion af bronzering
Den højkvalitetsblæk, der bruges i vores SureColor-serie af 
professionelle printere, udjævner de forskellige farvers forskel 
i blankhed. Dette reducerer også det kornede præg markant, som 
før kunne ses ved hudfarver, ved at optimere den fi ne farvespredning
i hver pixel. 

Holdbar kvalitet
Din fotografering og kunst bevarer sin høje kvalitet i omkring 60 år3 på 
Premium Glossy Photo Paper. Denne lange holdbarhed er resultatet af 
at øge korndiameteren for den gule blæk, den farve der er mest sårbar 
over for UV-skader.

Nem betjening
Med et udvidet LCD-farvekontrolpanel på 2,7" til tydelig navigation 
og frontadgang til medier og patroner er vores SureColor-printere 
designet til hurtig og nem anvendelse. Der spares yderligere tid ved 
medieilægning uden spindel - resultatet af medierulleholderen af 
fl angetypen.

Reduceret spild
Yderligere eff ektivitet stammer fra aktivering af udskrifter fra harddisk 
ved brug af maskinens betjeningspanel. Udskriv et ark, kontrollér 
det, og hvis du er tilfreds med det, kan du fortsætte kørslen, uden at 
du behøver at vende tilbage til din pc. Dette skærer ikke alene ned 
på udskrivningstiden, det reducerer også det spild, der forekommer, 
når en stor udskriftskørsel ikke lever op til dine forventninger.
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SPECIFIKATIONER
SureColor SC-P6000 SureColor SC-P7000/V SureColor SC-P8000 SureColor SC-P9000/V

Teknologi
Blækteknologi UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® HD UltraChrome® HDX

Udskrivningsmetode PrecisionCore™ TFP-printhoved

Udskrivning

Blæk
Lys sort, lys lys sort, fotosort,  

mat sort, cyan, lys cyan, gul, klar 
magenta, klar lys magenta

Lys sort, lys lys sort, fotosort,  
mat sort, cyan, lys cyan, gul, 

klar magenta, klar lys magenta, 
orange, grøn, violet4

Lys sort, lys lys sort, fotosort,  
mat sort, cyan, lys cyan, gul, klar 

magenta, klar lys magenta

Lys sort, lys lys sort, fotosort,  
mat sort, cyan, lys cyan, gul, 

klar magenta, klar lys magenta, 
orange, grøn, violet4

Dysekonfiguration 360 sorte dyser/360 dyser pr. farve

Blækbeholderkapacitet 350 ml, 700 ml

Mindste dråbestørrelse 3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi

Udskriftsopløsning 2880 × 1440 dpi

Mediehåndtering

Mediehåndtering Understøttelse af kunstmedier, rullepapir og tykke medier

Udskriftsmargener  
for enkeltark Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)

Kompatibel papirtykkelse 0,08 mm - 1,5 mm

Papirformater A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm),  
24 " (61,0 cm), brugerdefineret

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm),  
24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), brugerdefineret

Generelt

Energiforbrug

I drift: ca. 65 watt
Klar: ca. 19 watt

Dvale: ca. 2,0 watt
Slukket (standby): < 0,5 watt 

Forsyningsspænding Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz

Produktmål med stander  
(B × D × H) 1.356 × 667 × 1.218 mm 1.864 × 667 × 1.218 mm

Produktvægt  
(uden blækpatroner) Ca. 101 kg Ca. 135 kg

Lydstyrke 6,5 B (A)

Støjniveau Drift: 47 dB (A)

Andet

Hukommelse 1 GB netværk: 64 Mb 

Emuleringer ESC/P-R

Kompatible operativsystemer
Mac OS X 10.6.8 eller nyere, Windows 7, Windows 7 ×64,  

Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Vista,  
Windows Vista ×64, Windows XP, Windows XP ×64

Interfaces Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikationen, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabit ethernet-interface

LCD-skærm Farve, 2,7"

1.  SC-P7000V/SC-P9000V har 99 % PANTONE-®gengivelse, hvilket gør den til den mest korrekte i sammenligning med andre storformatprintere og proofmaskiner 
med 10 eller færre farver på markedet i juni 2015.

2.  SC-P7000-, SC-P7000V-, SC-P9000- og SC-P9000V-printere er kompatible med den nyeste Fogra 51 ISO-standard.

3.  (SC-P6000/SC-P8000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 93 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper  
White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE-dækning kan variere, når der udskrives med en tredjeparts-RIP. 
(SC-P7000/SC-P9000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 99 %/98 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE’s belagte palet baseret på Epson Proofing Paper 
White Semimatte, udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE®-dækning kan variere, når der udskrives med en tredjeparts-RIP.

4. Yderligere oplysninger om violet blæk kan fås ved at kontakte din lokale forhandler.

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte dit lokale Epson kontor eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

 
Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.


