ADATLAP

Epson SureLab SLD3000 DR/SR

A SureLab SLD3000 száraz technológiás minilabort arra tervezték, hogy
a legkiválóbb fotóminõséget nyújtsa professzionális felhasználók,
laborüzemeltetõk részére  mindezt egyszerû és gazdaságos üzemeltetés
mellett.
Az Epson sokszorosan bizonyított Micro Piezo nyomtatófejei a különleges
Epson tintákkal és az egyedülálló LUT technológiával kombinálva olyan
pontos
kép
és
színvisszaadást
biztosítanak
akár
1440 x 1440 dpi felbontással is, mely túlszárnyalja a hagyományos
vegyszeres laborgépek által kínált képminõséget.
Az SLD3000 az Epson professzionális grafikus nyomtatóihoz hasonló nyomtatási
minõséget és színkonzisztenciát kínál, valamint igen nagy rugalmasságot a választható
képméretek és médiatipusok tekintetében. Ezzel az SLD3000 a mindennapi labormunkák
mellett a legigényesebb felhasználásokra, professzionális alkalmazásokra is kitûnõen
megfelel, egy Epson nagyformátumú nyomtatóval együtt üzemeltetve pedig rendkívül
széles nyomatválaszték állítható elõ egyenletes, kimagasló minõségben.
A vegyszeres technikával elérhetõnél nagyobb színteret, az eredményként kapott ragyogó
színes és kitûnõ fekete denzitású képeket az Epson UltraChrome D6 6 színkomponensû
tintakészlete eredményezi.
A minilaborhoz nagy választékban érhetõk el 10 és 30 cm szélesség közötti papírok
fényes, luszter vagy matt felülettel, különbözõ igényeket kielégíteni képes
vastagságokban. Így a SureLab D3000 nem csak hagyományos fotókidolgozásra, de
üdvözlõkártyák, meghívók, szórólapok, prospektusok vagy egyéb kreatív fotós termékek
készítésére is alkalmazható. A minilabor két papírterkercses változata pedig az összetett
rendelések kezelését teszi egyszerûbbé azzal, hogy egyidejûleg két különbözõ méretû
vagy minõségû tekercs lehet betöltve a berendezésbe.
A száraz technológiás SureLab D3000 üzemeltetése nem csak jóval egyszerûbb és
gyorsabb, mint a vegyszeres minilaboroké, de mûködése során lényegesen kevesebb
energiát is fogyaszt és nincs szüksége sem víz, sem csatorna, sem különleges
hõmérsékleti környezet biztosítására. Mindezek a berendezés fenntartását
gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé teszik, melyhez az Epson LUT technológiája
biztosítja, hogy a legjobb nyomatminõség a lehetõ legkevesebb tinta felhasználásával
legyen elérhetõ.
Az SLD3000 mûködtetéséhez nincs szükség különleges szakképzettségre. A rendelések
kezelését az opcionálisan illeszthetõ Order Controller szoftverrel tehetjük még egyszerûbbé, de ennek
segítségével külsõ rendelésfelvevõ állomások is illeszthetõk fotólaborunk rendszerébe.
A berendezés igen kicsi helyet foglal el  és kialakításának köszönhetõen akár egy sarokban is
elhelyezhetõ.

LÉNYEGES JELLEMZÕK
Ÿ 6 színes, kisméretû száraz minilabor
kimagasló minõségû fotók nyomtatására
Ÿ Fényes, luszter és matt papírfelületek,
legfeljebb 30.5 cm széles és 122 cm
hosszú nyomathoz
Ÿ Alkalmas fényképek, képeslapok,
meghívók, szórólapok, prospektusok és
egyéb kreatív fotós termékek készítésére
Ÿ Az ezüsthalid technológiát meghaladó
színteret biztosító Epson UltraChrome D6
6 színes rendszer (C, M, Y, K, Lc, Lm)
Ÿ 720 x 720 vagy 1440 x 1440 dpi felbontás

Epson SureLab SLD3000

MÛSZAKI ADATOK
SLD3000 SR
NYOMTATÁSI TECHNIKA
Nyomtatási mód
Nyomtatás felbontása
Min. cseppméret
max. Nyomtatási sebesség
Automatikus fúvókaellenõrzõ rendszer
EGYÉB HARDVER
Páratartalom szabályozó rendszer
Ellenõrzõtábla
Fûtõegység
Szorter
Hátoldali nyomtató

TINTA
MÉDIA
Támogatott média
Média kezelés

Tekercstartók száma
Hátsó tekercs adatai

Elsõ tekercs adatai

Támogatott papírszélességek
Nyomtatási méretek
Max. nyomtatási szélesség
Nyomtatott margók
Automatikus vágóegység
KÖRNYEZETI ELVÁRÁSOK
Hõmérséklet
Páratartalom

Epson Micro Piezo dropondemand tintasugaras technika változtatható cseppméret
technológiával. Nagyteljesítményû nyomtatófej nagy megbízhatóságú nyomtatási környezethez
720x720dpi (fényes / luszter / matt papír)
1440x1440dpi (fényes, / luszter papír)
1.5pl
650 10x15 cm lap/óra (720x720dpi)
Igen

Párátlanítás: 60  80% ; Párásítás: 20  40%
Ellenõrzõ LED a papírtekercsekhez és a tintákhoz
Tartozék (a színstabilitás lehetõ leggyorsabb eléréséhez)
Opcionális (automatikus rendezés max 10 rendeléshez 20x30 méretekig)
9 tûs mátrix, 40 karakter x 2 sor
Karakter méret: 7 x 9 pont/1 kar.: 1.2 x 3.1mm

Epson eredeti média: fényes, luszter, matt
Hátsó tekercs max 305mm/12inch szélesség
n.a.
Hátsó tekercs 210mm/8inch szélesség
n.a.
Automatikus váltás hátsó/elsõ között
1
2
max. tekercshossz 100m
Tekercsmag átmérõje: 76.2 ±0.2mm (3inch)
Külsõ átmérõ: max. 265mm
Súly: < 8.5kg
n.a.
max. tekercshossz 100m
n.a.
Tekercsmag átmérõje: 76.2 ±0.2mm (3inch)
n.a.
Külsõ átmérõ: max. 265mm
n.a.
súly: <7.5kg
102mm (4inch), 127mm (5inch), 152mm (6inch), 203mm (8inch), 210mm (A4),
254mm (10inch), 305mm(12inch)
9x13cmtól 30x120cm; 3.5x5inchtõl 12x48inchig
Max. 306.5mm (12.07inch)
Szegély nélkül; szegély a meghajtó programból definiálható
Igen
Mûködés:15°C35°C (kiv.: matt),15°C25°C (matt)
Tárolás: 20°C  40°C
Mûködés: 30  60% (lecsapódás nincs)
Tárolás: 5  85% (lecsapódás nincs)
Mûködés: kb. 600W
AC 100120V / 220240V 50/60Hz
Fesz.: DC 3V/6A
Energiafogyasztás: átlag 3W

ZAJSZINT
Zajnyomás

SZOFTVER
Programok

A CSOMAG TARTALMA











Fõ egység
Hátoldali nyomtató egység
Páraszabályzó rendszer
2 nyomtatószalag
Papírszalag(ok)
Tisztítólapok
Papírorsó(k)
Karbantartó tartály
USB kábel
Dokumentáció csomag

700ml 6 színkomponensû Epson UltraChrome D6 tinta (CMYKlmLc)

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK
Energiafogyasztás
Feszültség
Páratartalom szabályzó egység

EGYÉB ADATOK
Méretek (Szé l x Mély x Magas)
Tömeg

SLD3000 DR

<60 dB(A) (ISO9296 szabvány)

850 x 760 x 730mm
Kb. 119kg

OPCIÓK
A4 szorter
Papírorsó (12inch)
Papírorsó (210mm)
Fõegység állványa
Szorter állványa
Nagyméretû nyomatok tartója
Papírtároló láda
Order Controller program
TINTAPATRONOK








Fotó fekete
Cián
Magenta
Sárga
Világos cián
Világos magenta

850 x 1150 x 730mm
kb. 127kg

Operációs rendszer

Nyomtató meghajtó, Rendszeralkalmazás (alap csomag)
Order Controller (opcionális)
Windows7 (32/64bit)

CSATLAKOZTATÁS
Interface

Hi Speed USB (USB kábel a PChez csatlakoztatáshoz mellékelve)

Magyarországon forgalmazza:
HPIX Kereskedelmi Kft
2040 Budaörs, Liget u. 3/2
www.hpix.hu
hpix@hpix.hu
(20) 398 2432
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (I épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelõ tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk elõzetes értesítés nélkül változhatnak.

