Epson SureLab SL-D3000

DATOVÝ LIST

Epson SureLab SL-D3000 je šestibarevná kompaktní digitální
fotolaboratoř navržená pro tisk vysoce kvalitních fotografií.
Je vybavena osvědčenou technologií tiskové hlavy Epson Micro
Piezo a v kombinaci s originálními inkousty Epson a technologií
LUT zaručuje přesnou reprodukci a maximální rozlišení
1440 × 1440 dpi.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Konstruktéři společnosti Epson navázali na úspěchy v oblasti velkoformátového
tisku a vyvinuli zařízení SL-D3000, které nabízí kvalitu tisku a konzistenci barev
srovnatelnou s profesionálními grafickými tiskárnami Epson. Zákazníci ocení
konzistentní výstupy a firmy prostřednictvím zařízení SL-D3000 v kombinaci s další
tiskárnou Epson získají více flexibility díky možnosti používat větší množství formátů
a delší série výstupů.
Zařízení SL-D3000 dokáže tisknout fotografie, přání, pozvánky, prospekty
a propagační letáky na speciální lesklý, jemně strukturovaný a matný papír a nabízí
uživatelům flexibilitu tisku na různé materiály v šířkách od 4 do 12 palců. Model
vybavený dvěma rolemi umožňuje použití dvou různých typů médií nebo šířek rolí,
jež lze za účelem univerzálnějšího využití a vyšší produktivity podávat současně.
Sada 6 barevných fotografických inkoustů Epson UltraChrome D6 zaručuje široký
barevný rozsah, který překonává možnosti halogenidu stříbrného, a zajišťuje
vysokou výtěžnost a zářivé a realistické výtisky s dokonale sytou černou barvou.
Energeticky úsporné zařízení SL-D3000 spotřebuje výrazně méně energie
než fotolaby tisknoucí mokrým procesem, čímž omezuje negativní dopad na
životní prostředí a celkové náklady na vlastnictví. Další snížení nákladů na tisk
přináší tisková hlava a technologie LUT, které jsou pečlivě nakonfigurovány pro
hospodárné využití inkoustu při současném zachování nejlepší kvality tisku.
Snadné nastavení tiskových úloh umožňuje volitelný software „Order Controller“,
který obsahuje základní funkce pro retušování fotografií. Zařízení SL-D3000 zahájí
tisk velmi rychle (bez nutnosti zahřívat chemikálie) a dokáže automaticky přemístit
hotové výtisky do volitelného třídiče výtisků formátu A4. Jedinou pravidelnou
údržbou, která je vyžadována, je výměna spotřebního materiálu a čištění od prachu.
Pokud se potýkáte s nedostatkem místa, můžete kompaktní tiskárnu SL-D3000
umístit do rohu, protože jej lze obsluhovat ze dvou sousedících stran; a jelikož
je tento model vybaven kolečky, můžete jej dle potřeby snadno přemístit.

•Š
 estibarevný kompaktní digitální fotolab
pro tisk vysoce kvalitních fotografií
• Tisk na lesklý, jemně strukturovaný
a matný papír o šířce až 12 palců
(30,5 cm) a délce až 48 palců (122 cm)
• Ideální pro tisk fotografií, přání, pozvánek,
prospektů a propagačních letáků
• Sada profesionálních inkoustů Epson
UltraChrome D6 (obsahující azurovou,
purpurovou, žlutou, černou, světle
azurovou a světle purpurovou barvu)
zaručuje široký barevný rozsah, který
překonává možnosti halogenidu stříbrného
• Rozlišení až 1440 × 1440 dpi

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Epson SureLab SL-D3000

SL-D3000 SR
TECHNOLOGIE TISKU
Způsob tisku
Rozlišení tisku
Minimální velikost kapičky
Maximální rychlost tisku
Systém automatické kontroly trysek
Další hardware
Jednotka pro kontrolu vlhkosti
Ovládací panel
Zahřívač
Třídicí jednotka
Jednotka pro zadní potisk
INKOUST
Média
Podporovaná média
Manipulace s médii
Počet držáků rolí
Specifikace zadní role

Specifikace přední role

Podporovaná šířka médií
Formát tisku
Max. šířka tisku
Okraje tisku
Automatický ořezávač
Provozní podmínky
Teplota
Vlhkost
Elektrotechnické údaje
Spotřeba energie
Napětí
Jednotka pro kontrolu vlhkosti
Hladina hlučnosti
Hladina akustického tlaku
Obecné údaje
Rozměry (Š×H×V)
Hmotnost
Software
Dostupný software
Operační systém
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Možnosti připojení
Rozhraní

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

SL-D3000 DR

Inkoustová technologie Epson Micro Piezo „drop-on-demand“ s technologií proměnlivé
velikosti kapiček
Vysoce výkonná technologie tiskové hlavy navržená pro náročná tisková prostředí
720 × 720 dpi (lesklý / jemně strukturovaný / matný papír)
1440 × 1440 dpi (lesklý/jemně strukturovaný papír)
1,5 pl
650 listů o velikosti 4 × 6 palců/hod. (720 × 720 dpi)
Ano
Odstranění vlhkosti: 60 – 80 %; Zvlhčování: 20 – 40 %
LED indikátor pro papír v rolích a inkoust
Součástí dodávky (zajišťuje velmi rychlé dosažení vynikající barevné stability)
Volitelně (automaticky třídí až 10 tiskových výstupů o rozměrech až 8 × 12 palců)
Jehličková technologie, 9 jehliček: 40 znaků × 2 řádky
Velikost písma: 7 × 9 bodů/1 znak: 1,2 × 3,1 mm
700 ml inkoustu Epson UltraChrome D6, 6 barev (azurová, purpurová, žlutá, černá, světle
purpurová, světle azurová)
Originální média Epson: Lesklý, jemně strukturovaný a matný papír
Zadní role, šířka média až 305 mm/12 palců
Není k dispozici
Přední role, šířka média až 210 mm/8 palců
Není k dispozici
Automatické přepínání mezi přední a zadní rolí
1
2
Max. délka role 100 m
Průměr jádra: 76,2 ± 0,2 mm (3 palce)
Vnější průměr: max. 265 mm
Hmotnost: < 8,5 kg
Není k dispozici
Max. délka role 100 m
Není k dispozici
Průměr jádra: 76,2 ± 0,2 mm (3 palce)
Není k dispozici
Vnější průměr: max. 265 mm
Není k dispozici
Hmotnost: < 7,5 kg
102 mm (4 palce), 127 mm (5 palců), 152 mm (6 palců), 203 mm (8 palců), 210 mm (A4),
254 mm (10 palců), 305 mm (12 palců)
9 × 13 cm až 30 × 120 cm; 3,5 × 5 palců až 12 × 48 palců
Max. 306,5 mm (12,07 palce)
Bez okrajů, okraje definované prostřednictvím aplikace
Ano
Provozní režim: 15 – 35 °C (s výjimkou matného papíru), 15 – 25 °C (matný papír)
Skladování: -20 – +40 °C
Provozní režim: 30 – 60 % (bez kondenzace)
Skladování: 5 – 85 % (bez kondenzace)
Provozní režim: přibližně 600 W
Stříd. 100 – 120 V/220 – 240 V 50/60 Hz
Napětí: Stejn. 3 V/6 A
Spotřeba energie: průměrně 3 W
< 60 dB(A) (dle normy ISO 9296)
850 × 760 × 730 mm
Přibližně 119 kg

850 × 1150 × 730 mm
Přibližně 127 kg

Ovladač tiskárny, systémová aplikace (součástí standardní dodávky)
Order Controller (volitelně)
Windows 7 (32/64 bitů)
Vysokorychlostní USB (USB kabel pro připojení k počítači je součástí dodávky)

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

OBSAH BALENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 lavní jednotka
H
Jednotka pro zadní potisk
Jednotka pro kontrolu vlhkosti
Dvě kazety s páskami
Papírová páska(y)
Čisticí listy
Jednotka(y) vřetene
Odpadní nádobka
Kabel USB
Sada dokumentů

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Třídicí jednotka formátu A4
C12C815401
C12C815401
Jednotka vřetene (12 palců)
C12C811371
C12C811371
Jednotka vřetene (210 mm)
C12C811372
C12C811372
Podstavec pro hlavní jednotku
C12C844121
C12C844121
Podstavec pro třídicí jednotku
C12C844122
C12C844122
Stohovač pro dlouhé série výtisků
C12C890851
C12C890851
Zásobník na papír
C12C890861
C12C890861
Order Controller
C12C843926
C12C843926
KOMPATIBILITA ZÁSOBNÍKŮ
INKOUSTU
černá
• Fotografická
Azurová
• Purpurová
• Žlutá
• Světle azurová
• Světle purpurová
•

C13T710100
C13T710200
C13T710300
C13T710400
C13T710500
C13T710600

