
Enestående kvalitet, 
allsidig bruk

SureColor SC-P7500 og SC-P9500



Ingen flere kompromisser

Storformatskriverne SureColor SC-P7500 og SC-P9500 
har det største fargespekteret for kunstnere og fotografer, 
den mest pålitelige gjengivelsen for profesjonelle 
prøvetrykk og den raskeste gjennomstrømningen 
for produksjon av store volumer. Både den 24-tommers 
SC-P7500 og den 44-tommers SC-P9500 har identiske, 
klasseledende funksjoner og ytelse i en størrelse som 
passer dine behov.



La verden se det  
du ser

Du har overført visjonen din fra linse til lerret. Nå kan du la de 
avanserte skriverne SureColor SC-P7500-og SC-P9500 fullføre 
jobben med den mest detaljerte bildekvaliteten som er tilgjengelig 
i dag. Fordi det perfekte blinkskuddet fortjener perfekt utskrift.

Friske farger

Med Epsons første 12-fargersskriver og det nyutviklede 
blekksettet (UltraChrome Pro12 med K3-teknologi), 
som omfatter oransje, grønn og fiolett, får du optimal 
fargenøyaktighet takket være det største fargespekteret 
på markedet1.

Epsons egendesignede, avanserte skrivehoder bruker opptil 
800 dyser til hver farge for å gjengi nøyaktig punktplassering 
helt perfekt og eliminere «tåke» og «satellitter». Alle detaljene 
i bildene dine blir bedre med de jevne overgangene og den 
nøyaktige teksturgjengivelsen.

Dypere svarttoner

Vår nyvinninger gir den beste perseptuelle tettheten 
i svarttonene med overstrykingsteknologi for svartforsterkning. 
Resultatet? Det kreative arbeidet ditt blir mer slående og 
dramatisk enn noensinne.

Brukervennlig

Det nye, intuitive og brukervennlige grensesnittet eliminerer 
all tvil, slik at du kan konsentrere deg om det du gjør best. 
Og nå kan du bruke Epsons medieinstallasjonsverktøy for 
rask og smertefri medieregistrering.

LCD-flatskjermen på 4,3 tommer inneholder en 
rekke konfigurasjonsalternativer, inkludert en stor 
utskriftsstatusvisning som gjør det enkelt å se status 
for utskriftsjobben på avstand, og en belyst papirbane 
for å se fremdriften i utskriften. Utskriftene kan falle  
på en ny beskyttelsesduk med den trykte siden 
av mediet opp, slik at du ikke trenger å bekymre  
deg for riper.



Kreativ frihet, konsekvente 
resultater

Enestående kunst tar tid. Fremragende gjengivelse trenger 
ikke å gjøre det. Med alt fra enkeltstående mesterverk til 
produksjon av store volumer kan du stole på den samme 
enestående utskriftskvaliteten, gang etter gang.

Allsidige formater

En enestående utskrift på riktig medium kan virkelig heve kunsten din til 
nye høyder. Skriv ut raskt og enkelt på en lang rekke ulike medier, inkludert 
kunstpapir, fotopapir, lerret med mer. SC-P7500 og SC-P9500 kan skrive ut  
i bredder opptil henholdsvis 24 og 44 tommer. Vi vil at verden skal se hva du kan. 
og med SureColor-skriverne i P-serien kan du gjøre visjonen din til virkelighet.

Høy produksjonshastighet 

Når du produserer utskrifter i store volumer, er tid penger. For første gang har vi 
kombinert et μTFP12-skrivehode med en oppløsning på 300 ppt og 12 kanaler, 
slik at du kan få hastighet i tillegg til kvalitet. Få økt produktivitet og mindre 
nedetid med SC-P7500-og SC-P9500.

Bygd for å vare 

Med Epsons innovasjon som kjerne er skrivernes komponenter designet og laget 
for å fungere sammen for å gi enestående, effektiv og feilfri utskriftskvalitet. En 
rekke nye, intelligente funksjoner sikrer holdbarheten med minimalt vedlikehold. 
Epsons unike dysekontrollmønster (NVT) og støvforebygging betyr ingen 
feilutskrifter, selv for uregelmessige brukere, og PrecisionCore-teknologien sikrer 
kvalitet så detaljer ikke går tapt. 

Med pressens interne blekkbuffer og undertank kan du bytte blekkpatroner etter 
at den pågående utskriftsjobben er ferdig, og det er nå ikke lenger nødvendig  
å bytte svart blekk takket være det 12-kanals skrivehodet. Det er også enkelt  
for brukerne å utføre vedlikehold selv, med manuell rengjøring av skriverhodenes 
topp og ende og bytting av den kantfrie platen.





Presisjon du kan stole på

Epson forstår at presisjon er viktig. Vi har hevet 
bransjestandarden for prøvetrykk med de nyeste 
fargemålingene og kontroll- og korrigeringsteknologien, 
slik at du kan jobbe mer effektivt og føle deg tryggere 
på at alt blir riktig.

Overlegen fargepresisjon

Nøyaktig fargegjengivelse, blekk med høy tetthet og nøyaktig punktplassering  
er avgjørende for klare utskrifter som gir bildet liv. På grunn av dette oppnår  
SC-P7500 og SC-P9500 en utrolig Pantone®-dekning på 99 %1 for å gi mulighet 
for økt presisjon i prøvetrykkene – inkludert den nøyaktige gjengivelsen av 
selskapets farger.



Forutsigbare resultater

En valgfri spectroproofer med fotospektrometer gir raskere og mer nøyaktig 
fargemåling, og den automatiske prøvetrykksfargekontrollen er automatisert  
slik at behovet for en profesjonell operatør blir eliminert.

Pålitelig utskrift

I et miljø med stort produksjonsbehov har selv små økninger i svinn en betydelig 
innvirkning på kostnader og tidsbruk. Disse svært effektive skriverne er designet 
for effektivitet for å redusere svinn i forbindelse med utskrift. Med harddisken 
med automatisk kryptering eller Adobe® Postscript®-enheten kan du lage 
prøveutskrifter uten bruk av datamaskin så du kan kontrollere kvaliteten og 
bekrefte hele utskriftsjobben direkte på skriveren – det sparer deg svinnet  
med en stor utskriftsjobb som ikke lever opp til forventningene.
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1 PANTONE® tilhører Pantone LLC. 99 % spekterdekning av PANTONE FORMULA GUIDE solid belagt palett basert på 
Epson Proofing Paper White Semi-matte (hvitt halvmatt trykkpapir) skrevet ut med Epson-skriverdriver i 2400 × 1200 ppt 
og ekte Epson-blekk. PANTONE®-dekningen kan variere ved utskrift under andre forhold.

Engasjert i bedriftsansvar og sosialt ansvar
Epson har fokus på å utvikle miljøbevisste produkter. Det betyr at vi tenker på bærekraft 
fra første øyeblikk og gjennom hele produksjonen. Vi hjelper kundene med å oppdage de 
miljømessige gevinstene teknologien kan gi, enten det gjelder omdefinering av produksjon 
gjennom nyskapende robotikk, energisparing med utskriftsteknologien vår for kontorer eller 
revolusjonerende tekstilutskrift med digitale løsninger.

Vi er engasjert i alle de 17 FN-målene for bærekraftig utvikling og målene til kretsløpsøkonomien. 
Vi tilbyr bærekraftig innovasjon fordi vi er klar over at valgene vi gjør som organisasjoner, 
enkeltpersoner eller samfunn, er avgjørende for vår felles suksess.

Innholdet i denne publikasjonen er ikke godkjent av FN, og gjenspeiler ikke holdningene til FN eller deres 
embetspersoner eller medlemsland www.un.org/sustainabledevelopment

Modell SureColor SC-P7500 SureColor SC-P9500

Teknologi
Utskriftsmetode PrecisionCore µTFP-skrivehode
Blekkteknologi Ultrachrome® Pro 12-fargers blekk sett med K3 + oransje, grønn og fiolett
Blekkpatronstørrelse 350 eller 700 ml

Utskrift

Farger Cyan, vivid magenta, gul, fotosvart, matt svart, grå, lys grå, lys cyan, vivid lys magenta, oransje, grønn, fiolett
Minste dråpestørrelse Epson Variable-sized Droplet Technology med 3,5 pl

Dysekonfigurasjon Svart blekk: 3200 dyser (PK, MK, GY, LGY, 800 dyser for hver farge). Fargeblekk: 6400 dyser  
(C, VM, Y, LC, VLM, OR, GR, V, 800 dyser for hver farge)

Maks. utskriftsoppløsning 2400 x 1200 ppt
Svartforsterkende 
overstryking Ja

Papir-/
mediehåndtering

Behandling av medier Rullpapir, enkeltark, støtte for tykke medier

Papirformater
Rullpapir: 254–620 mm med 2- eller  

3-tommers kjerne 
Enkeltark: 210–620 mm

Rullpapir: 254–1118 mm med 2- eller  
3-tommers kjerne 

Enkeltark: 210–1118 mm

Papirtykkelse Rullpapir: 0,08–0,5 mm
Enkeltark: 0,08–1,5 mm

Rulldiameter/-vekt Maks. 150 mm / 6 kg Maks. 150 mm / 10 kg

Størrelser for kantløs 
utskrift

254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer),  
329 mm A3+/A3++), 406 mm (16 tommer), 432 mm 
(17 tommer / USC), 508 mm (20 tommer), 515 mm 

(20,3 tommer / B2), 594 mm (A1), 610 mm  
(24 tommer / A1+)

254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer), 
329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 tommer), 

432 mm (17 tommer / USC), 508 mm (20 tommer), 
515 mm (20,3 tommer / B2), 594 mm (A1), 610 mm 

(24 tommer / A1+), 728 mm (29 tommer / B1), 
841 mm (A0), 914 (36 tommer / A0+),  

1030 mm (B0), 1118 mm (44 tommer / B0+)

Generelt

Kontrollpanel 4,3-tommers optisk berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt
Kommunikasjon Super-Speed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T
Minne 2 GB

Mål Ved utskrift (B/D/H): 1401/2211/1218 mm
I oppbevaring (B/D/H): 1401/667/1218 mm 

Ved utskrift (B/D/H): 1909/2211/1218 mm
I oppbevaring (B/D/H): 1909/667/1218 mm

Vekt 122 kg 154 kg

Strømforbruk

I drift Ca. 110 W
I klarmodus Ca. 32 W
I hvilemodus Ca. 3,4 W
Avslått (standby) Ca. 0,3 W

Tilleggsutstyr

Fargemåling SpectroProofer med Xrite® ILS30
Harddisk 320 GB med automatisk kryptering
HW RIP Adobe Postscript®-modul med 320 GB harddisk med automatisk kryptering og funksjon for aktive mapper
Automatisk 
oppsamlingsrulleenhet - Ja

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

@EpsonEurope

epson-norge

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-norge/

