
Epson SureColor SC-S80610L
DÁTOVÝ LIST

Objavte celý rad nových kreatívnych možností s kvalitnou, presnou a 
produktívnou tlačiarňou pútačov a reklamných materiálov.

Táto tlačiareň ponúka používateľom nový spôsob tlače na rôzne podkladové materiály, 
od jednoduchých pútačov až po profesionálne reklamné materiály a reklamnú výzdobu. 
Každú jednotlivú súčasť kompletne navrhla a vyrobila spoločnosť Epson tak, aby sa 
zaručila bezproblémová prevádzka a tlač s profesionálnou kvalitou. 

Presnosť
Dômyselný systém manipulácie s podkladovými materiálmi zaručuje špičkovú tlač s 
bezkonkurenčnou presnosťou. Vďaka vysoko pokročilému systému automatickej 
regulácie prítlaku (AD-ATC), podávacím valčekom so širokým priemerom a 
antistatickým pružným prítlačným valčekom sa optimalizuje proces podávania médií a 
presnosť tlače.

Kvalita
Vďaka najnovšej generácii duálnych tlačových hláv Epson PrecisionCore TFP a 
atramentom s novým zložením Epson UltraChrome GS3 ponúka tlačiareň SC-S80610 
špičkové výsledky s nádhernými farbami a vysokou kvalitou tlače. Tlačiareň SC-
S80610 dokáže vytvoriť širokú škálu vysokokvalitných presných farieb – teraz až 98,2 
% farieb PANTONE Solid Coated Colors1 v rámci systému PANTONE MATCHING 
SYSTEM® (na základe hodnotenia a certifikácie od spoločnosti Pantone). Režim 
vysokej kvality „Precision Dot“ umožňuje dosahovať vyššiu kvalitu tlače na rôzne 
podklady.

Produktivita
Automatická údržba tlačových hláv a systém zachytávania atramentovej hmly 
pomáhajú neustále zaručovať tlač s minimálnymi prestojmi.

Servisné služby a technická podpora
Spoločnosť Epson poskytuje štandardnú dvojročnú záruku pre prípad, že by sa 
vyskytol nejaký problém. Pre tých, ktorí chcú využívať výnimočné servisné služby a 
technickú podporu spoločnosti Epson po dlhšie obdobie, je k dispozícii aj predĺžená 
záruka.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Precízna a presná tlač
Špičkový systém AD-ATC a dômyselný 
mechanizmus podávania médií
Vysokokvalitná tlač
Najnovšia generácia tlačových hláv 
PrecisionCore TFP a atramentov 
UltraChrome GS3 zahŕňajúcich červený 
atrament
Množstvo kreatívnych aplikácií
Tlač na rôzne podklady vrátane 
transparentnej fólie, vinylu, plátna a 
fotopapiera
Maximálna produktivita
Automatizovaná údržba tlačových hláv, 
ochranný štít a systém zachytávania 
atramentovej hmly
Výnimočné servisné služby a technická 
podpora
Štandardná dvojročná záruka s možnosťou 
využitia predĺženej záruky



LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CH24302A0

Čiarový kód 8715946676333

Krajina pôvodu Čína

Epson SureColor SC-S80610L

OBSAH DODÁVKY

Ovládač a pomocné programy (CD)
Samostatné atramentové kazety
Inštalačná/bezpečnostná príručka
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Návod na montáž
Návod na obsluhu
Záručné dokumenty
Vysokokapacitný atramentový systém

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
UltraChrome GS3 Metallic Silver T45NB00 (500ml) 
(C13T45NB00)
UltraChrome GS3 White T45NA00 (1.5L) (C13T45NA00)
UltraChrome GS3 Red T45N900 (1.5L) (C13T45N900)
UltraChrome GS3 Orange T45N800 (1.5L) (C13T45N800)
UltraChrome GS3 Light Black T45N700 (1.5L) 
(C13T45N700)
UltraChrome GS3 Yellow T45N400 (1.5L) (C13T45N400)
UltraChrome GS3 Magenta T45N300 (1.5L) (C13T45N300)
UltraChrome GS3 Cyan T45N200 (1.5L) (C13T45N200)
UltraChrome GS3 Black T45N100 (1.5L) (C13T45N100)
Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)
Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)
Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)
UltraChrome GS3 Light Magenta T45N600 (1.5L) 
(C13T45N600)
Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)
UltraChrome GS3 Light Cyan T45N500 (1.5L) 
(C13T45N500)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Advanced Additional Print Drying System
C12C932381

1.  Testované v režime 1 440 x 1 440 dpi s 36 prechodmi na
papieri ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


