Epson SureLab SL-D3000

KARTA PRODUKTU

Epson SureLab SL-D3000 to 6-kolorowy, kompaktowy, suchy
lab cyfrowy przeznaczony do drukowania zdjęć w wysokiej
jakości. Urządzenie wykorzystuje sprawdzoną technologię
głowic drukujących Micro Piezo firmy Epson, która w połączeniu
z oryginalnym atramentem i technologią LUT firmy Epson
zapewnia dokładne odwzorowanie i maksymalną rozdzielczość
1440 × 1440 dpi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Opierając się na sukcesie firmy Epson w branży druku wielkoformatowego,
urządzenie SL-D3000 oferuje jakość druku i spójność kolorów na poziomie
porównywalnym do profesjonalnych drukarek graficznych firmy Epson. Oznacza
to, że wydruki dla klientów będą miały spójny wygląd, gwarantując firmom
elastyczność pracy z szerszą gamą rozmiarów i nakładów przy zastosowaniu
urządzenia SL-D3000 w połączeniu z inną drukarką firmy Epson.
Urządzenie SL-D3000 zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia różnych
materiałów o szerokości od 4 do 12 cali oraz drukowania zdjęć, kart, zaproszeń,
ulotek i materiałów promocyjnych na dedykowanym papierze błyszczącym,
połyskliwym i matowym. Model z dwoma rolkami umożliwia jednoczesne
załadowanie dwóch różnych typów nośników i/lub szerokości rolek, zapewniając
dodatkową wydajność i elastyczność.
6-kolorowy zestaw atramentów fotograficznych Epson UltraChrome D6 pozwala
uzyskać szeroką gamę kolorów, lepszą niż w przypadku odbitek opartych na
halogenku srebra, zapewniając żywe i realistyczne wydruki charakteryzujące się
doskonałą gęstością czerni.
Energooszczędne urządzenie SL-D3000 zużywa znacznie mniej energii niż mokry
lab, co pozwala ograniczyć wpływ na środowisko oraz całkowity koszt posiadania.
Do dalszego obniżenia kosztów druku przyczynia się precyzyjna konfiguracja
głowicy drukującej i technologii LUT pod kątem ekonomicznego użycia atramentu,
przy zachowaniu najwyższej jakości druku.
Konfigurowanie zadań drukowania jest bardzo proste dzięki opcjonalnemu
oprogramowaniu Kontroler zamówień, które obejmuje podstawową funkcję
retuszowania zdjęć. Urządzenie SL-D3000 szybko rozpoczyna drukowanie,
bez konieczności podgrzewania substancji chemicznych, i może automatycznie
przenosić ukończone wydruki do opcjonalnego sortera zadań A4. Jedyne
wymagane regularne czynności konserwacyjne to wymiana materiałów
eksploatacyjnych i odkurzanie. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, kompaktowe
urządzenie SL-D3000 można umieścić w rogu, ponieważ jego obsługa jest możliwa
z dwóch przyległych boków. Ponadto urządzenie można przesuwać na kółkach.

•6
 -kolorowy, kompaktowy, suchy
lab cyfrowy do drukowania zdjęć
w wysokiej jakości
• Drukowanie na papierze błyszczącym,
połyskliwym i matowym o szerokości
do 30,5 cm (12 cali) i długości do 122 cm
(48 cali)
• Nadaje się do drukowania zdjęć, kart,
zaproszeń, ulotek oraz materiałów
promocyjnych
• Zestaw profesjonalnych atramentów
Epson UltraChrome D6 (C,M,Y,K,Lc,Lm)
zapewnia szeroką gamę kolorów, lepszą
niż w przypadku odbitek opartych na
halogenku srebra
• Rozdzielczość do 1440 × 1440 dpi

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Epson SureLab SL-D3000

SL-D3000 SR
TECHNOLOGIA DRUKU
Sposób drukowania

Rozdzielczość druku
Min. wielkość kropli
Maks. prędkość drukowania
System automatycznej kontroli dyszy
Inny sprzęt
Moduł kontroli wilgotności
Panel sterowania
Nagrzewnica
Sorter
Moduł do nadruku tylnego
ATRAMENT
Nośniki
Obsługiwane nośniki
Obsługa nośników

Liczba uchwytów rolek
Parametry techniczne rolki tylnej

Parametry techniczne rolki przedniej

Obsługiwana szerokość nośników
Format wydruku
Maks. szerokość drukowania
Marginesy wydruku
Automatyczna gilotyna
Warunki środowiskowe
Temperatura
Wilgotność
Charakterystyka
elektryczna
Pobór mocy
Napięcie
Moduł kontroli wilgotności
Poziom hałasu
akustycznego
Poziom ciśnienia akustycznego
Informacje ogólne
Wymiary (S×G×W)
Waga
Oprogramowanie
Dostępne oprogramowanie
System operacyjny
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Łączność
Interfejs

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

SL-D3000 DR

Technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo z technologią kropli
o zmiennej wielkości
Wydajna technologia głowicy drukującej zaprojektowana dla wymagających
środowisk drukowania
720 × 720 dpi (papier błyszczący / połyskliwy / matowy)
1440 × 1440 dpi (papier błyszczący/połyskliwy)
1,5 pl
650 arkuszy 4 × 6 cali/h (720 × 720 dpi)
Tak
Osuszanie: 60–80%; nawilżanie: 20–40%
Kontrolna dioda LED dla papieru rolkowego i atramentu
W zestawie (dla lepszej krótkoterminowej stabilności kolorów)
Opcja (automatyczne sortowanie do 10 zadań o rozmiarze do 8 × 12 cali)
Igłowa matrycowa, 9-igłowa: 40 znaków × 2 wiersze
Rozmiar znaków: 7 × 9 punktów/1 znak: 1,2 × 3,1 mm
6-kolorowy zestaw atramentów Epson UltraChrome D6 Ink (CMYKlmLc) 700 ml
Oryginalne nośniki firmy Epson: błyszczące, połyskliwe, matowe
Szerokość nośnika na rolce tylnej do 305 mm/12 cali
Szerokość nośnika na rolce przedniej do
ND
210 mm/8 cali
ND
Automatyczne przełączanie między rolką
przednią/tylną
1
2
maksymalna długość rolki 100 m
średnica rdzenia: 76,2 ± 0,2 mm (3 cale)
średnica zewnętrzna: maks. 265 mm
Waga: < 8,5 kg
ND
maksymalna długość rolki 100 m
ND
średnica rdzenia: 76,2 ± 0,2 mm (3 cale)
ND
średnica zewnętrzna: maks. 265 mm
ND
Waga: < 7,5 kg
102 mm (4 cale), 127 mm (5 cali), 152 mm (6 cali), 203 mm (8 cali), 210 mm (A4), 254 mm
(10 cali), 305 mm (12 cali)
9 × 13 cm do 30 × 120 cm; 3,5 × 5 cali do 12 × 48 cali
Maks. 306,5 mm (12,07 cala)
bez marginesów, marginesy definiowane przez aplikację
Tak
Praca: 15°C–35°C (z wyjątkiem nośnika matowego), 15°C–25°C (nośnik matowy)
Przechowywanie: - 20°C–40°C
Praca: 30–60% (bez kondensacji)
Przechowywanie: 5–85% (bez kondensacji)

Praca: około 600 W
prąd zmienny, 100–120 V/220–240 V, 50/60 Hz
Napięcie: prąd stały 3 V/6 A
Pobór mocy: średnio 3 W

< 60 dB(A) (norma ISO9296)
850 × 760 × 730 mm
Ok. 119 kg

850 × 1150 × 730 mm
Ok. 127 kg

Sterownik drukarki, aplikacja systemowa (pakiet standardowy)
Kontroler zamówień (opcja)
Windows 7 (32/64-bitowy)
Hi Speed USB (kabel USB do połączenia z komputerem drukarki w zestawie)

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl
LFP@epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 oduł główny
M
Moduł do nadruku tylnego
Moduł kontroli wilgotności
Dwie kasety z taśmą
Papierowe opaski
Arkusze czyszczące
Moduły trzpieni
Zestaw konserwacyjny
Kabel USB
Pakiet dokumentacji

AKCESORIA
C12C815401
Sorter A4
Moduł trzpienia (12 cali) C12C811371
Moduł trzpienia (210 mm)
C12C811372
C12C811372
Stojak dla modułu głównego
C12C844121
C12C844121
Stojak dla modułu sortera
C12C844122
C12C844122
Stertownik do długich wydruków
C12C890851
C12C890851
C12C890861
Kasetka na papier
Kontroler zamówień
C12C843926

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW
ATRAMENTOWYCH
fotograficzna
• Czerń
Cyjan
• Magenta
• Żółty
• Jasny cyjan
• Jasna magenta
•

C13T710100
C13T710200
C13T710300
C13T710400
C13T710500
C13T710600

