
Sokoldalú nyomtatás
Kiemelkedő minőségű nyomatok
Megnövekedett bevétel

SureLab SL-D800 kereskedelmi fotónyomtató



A kereskedelmi fotónyomtató, 
amely professzionális 
eredményt biztosít

A SureLab SL-D800 egy kompakt kereskedelmi 
fotónyomtató. Olyan fotószolgáltatók és professzionális 
fotósok számára készült, akik kiváló minőségű 
fényképeket szeretnének nyomtatni, és a szolgáltatások 
szélesebb választékát szeretnék kínálni.

Az alacsony teljes birtoklási költségnek és a kiválóbb költséghatékonyságnak 
köszönhetően az SL-D800 rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy az ügyfelek 
bármely megrendelését elkészíthesse, méghozzá sokféle nyomathordozón, 
kiemelkedő eredményt biztosítva. A nyomathordozók szélesebb választéka 
segít abban, hogy vállalkozása növekedhessen az egyre versengőbb piacon.

A kétlépcsős tekercscsere és az illesztőprogram továbbfejlesztett kezelőfelülete 
segítségével gyorsan válthat a nyomathordozó-beállítások között, így könnyebbé 
válik a használat. A gyors nyomtatás mód használata esetén még a fotósok 
is élvezni fogják a gyorsabb reakcióidőt.

Rugalmas nyomtató, amely segít kielégíteni a különböző vásárlói igényeket

Az SL-D800 rugalmas kialakítása miatt többféle méretben is nyomtathat, sokféle 
nyomathordozóra. Használhat 89 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm 
vagy 210 mm szélességű; 50–1000 mm hosszúságú; fényes, selyemfényű 
vagy matt tekercspapírokat.

A nyomtató sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy a normál fényképek mellett 
termékek széles választékát gyárthassa le. A matt papírra való nyomtatásnak 
köszönhetően a vásárlók többféle nyomtatási termék közül választhatnak, 
beleértve a kártyákat, a szépművészeti reprodukciókat, a fényképes 
névjegykártyákat és a tárcafotókat is.

Gyorsabb nyomtatás a minőség romlása nélkül

Az SL-D800 a sebességet a minőséggel ötvözve 360 nyomat elkészítését 
teszi lehetővé óránként (15 cm x 10 cm) normál minőségben. A gyors 
nyomtatási mód pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy miután 
a nyomtató megkapja a nyomtatási adatokat, akár másodperceken belül 
elkezdjék a nyomtatást. A gyors nyomtatási módban a vágás is gyorsabb.





Megbízható és költséghatékony

Az SL-D800 továbbfejlesztett tekercstartója gyorsabb, 
intuitív papírváltást tesz lehetővé, továbbá a nyomtató 
opcionálisan egy merev tálcával, valamint opcionálisan 
egy rugalmas tálcával van felszerelve.

A készülék így nagy mennyiségű nyomtatást tud lenyűgöző tartóssággal kezelni, 
így biztosítva a minimális állásidőt. A megnövelt élettartam1 és a készenléti 
üzemmódban alacsonyabb teljesítményfelvétel miatt az SL-D800 rendkívül 
költséghatékony.

A kifinomult fűtő- és ventilátorkezelésnek köszönhetően készenléti állapotban 
a teljesítményfelvétel viszonylag alacsony2, ugyanakkor a hőmérsékleti 
környezetre gyakorolt hatás (például a nyomtatószekrényekben) is minimális. 
Ráadásul a zajszint készenlétben a felére csökken (készenléti állapot), 
így optimalizálva a nyomtatási környezetet az ügyfelek számára.

Az egyszerű karbantartás megkönnyíti életét

Az SL-D800 egyszerű rutin karbantartást igényel csupán, így időt és erőforrásokat 
megtakarítva Önnek. A nyomathordozó-tekercs kicseréléséhez csak a nyomtató 
egyik oldalához kell hozzáférnie, így a folyamat egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

Ez a modell sokkal jobb ventilátor-kezeléssel is rendelkezik: a ventilátor 
lelassul, amikor a nyomat elhagyja a nyomtatót. Ennek eredményeképpen 
a zajszint készenléti állapotban a felére csökken, a nyomtatási környezet 
pedig ügyfélbaráttá válik.

Az Epson SL-D800 elöl és hátul

Konkurens 4 színű tintasugaras nyomtató  
elöl és hátul

Hőeloszlást jelző infravörös kép, 
készenléti állapotban



Teljes körű nyomtatási megoldás 

A teljes körű megoldást a lenyűgöző örökséggel rendelkező 
megbízható nyomtatási partner, az Epson biztosítja. Sokféle 
tintát, papírt és szoftvert kínálunk; mindet arra teszteltük, 
hogy tökéletesen működjenek együtt, így Ön a lehető 
legtöbbet hozhatja ki az SL-D800 nyomtatóból.

A megbízható, egyenletes nyomtatás és a kiváló 
képminőség érdekében javasoljuk, hogy a SureLab 
Pro-S papírokat, illetve a SureLab Pro Paper ArtMatte 
nyomathordozókat használja.

Az UltraChrome D6r-S tintarendszer kiváló képminőséget 
biztosít, amellyel finomhangolhatja a nyomtatót, 
meghosszabbítva a termék élettartamát. A széles színtér 
a festékalapú nyomtató kiváló fényességi szintjének 
köszönhetően részletes képeket és valósághű bőrtónusokat 
biztosít finom színátmenetekkel és mély, természetes 
feketével. Továbbá a kiváló minőségű tintát tartósságra 
terveztük, így a nyomatok az idő múlásával sem 
veszítenek a színükből.



Rugalmas szoftver, amely 
optimalizálja a munkafolyamatot 

Az Epson OrderController szoftvere nagyszerű nyomtatási rugalmasságot 
és teljesítményt, valamint hatékony képoptimalizáló és korrekciós 
funkciókat kínál a kiváló eredmény elérése érdekében.

Ez az egyszerűen használható, mégis erőteljes megrendeléskezelő szoftver automatizált és manuális 
szolgáltatást biztosít a feltöltéshez, szerkesztéshez, gyártáskezeléshez és az ellenőrzéshez.

Egyetlen nyomtató, amely számos konfigurációval képes kielégíteni a különböző 
vállalati igényeket

A rugalmas OrderController szoftver lehetőséget nyújt a nyomtatási kapacitás növelésére a 
vállalkozása növekedésével párhuzamosan, és az igényeinek megfelelő, méretezhető rendszert kínál. 

A szoftverrel és az opcionális kiegészítő eszközökkel akár négy SL-D800 nyomtatót is 
összekapcsolhat. A legújabb szoftververzió lehetővé teszi a munkafolyamatok optimalizálását, 
és az egyszerre több feladat futtatásával növeli a hatékonyságot. 

Rendezvényfotó és stúdió

Kompakt és könnyen 
szállítható, így kiváló 
minőségű képeket állíthat 
elő a helyszínen. 

Kb. Kb. Kb. 4 nyomtatóval

Egyedi/egyszeri nyomtatás  
(10 x 15 cm a gyors 
nyomtatási módban)

(15 x 10 cm nyomtatónként) (15 x 10 cm)

17 mp 360 fotó/óra 1440 fotó/óra

Kioszk és Mikrolabor 
rendszer

Alacsonyabb teljes birtoklási 
költség, rugalmasabb működés 
és nyomtatás, miközben 
a helyigény nem változik. 

Minilabor rendszer

Kiválóbb rugalmasság 
és/vagy termelékenység.

x1 x2 x4



Rendezvényfotózás Kioszk és Mikrolabor rendszer Minilabor rendszer

Megoldás minden alkalmazáshoz
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1 A nyomtató élettartama 200 000 nyomat (4" x 6") vagy 5 év. 

2 Az Epson a hőeloszlás összehasonlításáról készült képe, az SL-D800 és a konkurens 4 színű TS-modell 2019 márciusi összehasonlítása alapján.

Elköteleződés a vállalati és társadalmi 
felelősségvállalás mellett
Az Epson elkötelezett a környezettudatos termékek gyártása iránt, ami annyit tesz, hogy 
a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt az ötlet megszületésétől a gyártás befejezéséig. 
Segítünk, hogy ügyfeleink felismerjék, környezetünk mennyit nyer a technológia helyes 
használatával, legyen szó akár a gyártás újradefiniálásáról az innovatív robotika segítségével, 
irodai nyomtatási technológiánkkal elérhető energiatakarékosságról vagy a textilnyomtatás 
digitális megoldásokkal való forradalmasításáról.

Elkötelezettek vagyunk az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja, valamint a körforgáson 
alapuló gazdasági modell célkitűzései iránt. A fenntartható innováció számunkra központi 
gondolat, mert tudatában vagyunk annak, hogy minden szervezeti, egyéni vagy társadalmi 
döntés, amit meghozunk, kulcsfontosságú a közös siker elérése érdekében.

Ennek a kiadványnak a tartalmát nem fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete, és nem tükrözi az Egyesült 
Nemzetek Szervezete vagy annak tisztviselői vagy tagállamai nézeteit – www.un.org/sustainabledevelopment

Típus SL-D800

Tartósság/nyomtató élettartama 200 000 (4" × 6") nyomat, vagy 5 év

Továbbfejlesztett tekercscsere Egyszerű tekercspapírváltás (két lépésben)

Nyomathordozó-támogatás

Nyomathordozó szélessége: 89 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm, 210 mm
Nyomtatási hosszúsága: 50–1000 mm
A SureLab Pro-S Paper Glossy, SureLab Pro-S Paper Luster, SureLab Pro Paper ArtMatte 
65 m-es tekercsei

Teljesítményfelvétel 120 W (működés közben)
60 W (készenléti üzemmódban)

Zajszint
55 dB (működés közben)
43 dB (készenléti módban)
Alacsonyabb ventilátor-sebesség készenléti állapotban

Nyomtatási módok Nagy sebességű, Normál, Kiváló minőségű, a rendszergazda által engedélyezett további gyors 
nyomtatási móddal pedig gyorsan elkezdheti a nyomtatást, valamint gyorsan kiadathatja a papírt

Tinta Epson UltraChrome D6r-S

Nyomtatási sebesség 360 nyomat óránként (15 × 10 cm normál minőségben)

Nyomtató mérete (Szé × Mé × Ma) 460 × 430 × 354 mm

Beüzemelési helyigény (Sz x Mé) Tálca nélkül: 520 × 460 mm
Merev tálcával: 520 × 670 mm

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviseletét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

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

@EpsonEurope

epson-magyarorszag

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

