Epson SureLab SL-D3000

DATABLAD

Epson SureLab SL-D3000 som utvecklats för att erbjuda
högkvalitativ fotoreproduktion är ett 6-färgers, kompakt
digitalt torrlabb. Det använder Epsons beprövade Micro Piezoskrivhuvudteknik, i kombination med äkta Epson bläck- och
LUT-teknik för exakt reproduktion och maximal upplösning
på 1440 × 1440 dpi.

VIKTIGA EGENSKAPER

SL-D3000 bygger på Epsons framgångar inom området för storformatsutskrifter
och erbjuder utskriftskvalitet och färgbeständighet som är jämförbar med Epsons
professionella grafikskrivare. Det här ger kunderna konsekventa utskriftsresultat
samtidigt som företag får möjlighet att arbeta med ett bredare utbud av storlekar
och utskriftslängder genom att SL-D3000 används i kombination med en annan
Epson-skrivare.
SL-D3000, med kapacitet att producera en mängd olika 4- till 12-tumsbreda
material, kan skriva ut foton, kort, inbjudningar, reklamblad och
marknadsföringsmaterial på glansigt, glättat och matt specialpapper. Modellen
med dubbel rulle fungerar ihop med två olika mediatyper och/eller rullbredder,
vilka kan laddas samtidigt för bättre mångsidighet och produktivitet.
Epsons UltraChrome D6 6-färgers fotobläckuppsättning erbjuder stort
färgomfång som överträffar silverhalogenidbilder, ger levande och naturtrogna
bilder med utmärkt svärta med hög densitet.
Energieffektiva SL-D3000 använder avsevärt mindre energi än ett våtlabb,
vilket minskar påverkan på miljön och sänker den totala ägandekostnaden.
Skrivarhuvud och LUT-teknik har konfigurerats noggrant för att ge ekonomisk
bläckanvändning och överlägsen utskriftskvalitet, vilket ytterligare sänker
kostnaden per utskrift.
Utskriftsjobben kan inte vara enklare tack vare programvaran ”Order Controller”
(tillval) som innehåller grundläggande fotoretuschering. SL-D3000 börjar skriva ut
snabbt utan att kemikalierna behöver värmas upp, och kan automatiskt förflytta
färdiga utskrifter till en A4-jobbsorterare (tillval). Det enda regelbundna underhållet
som krävs är byte av förbrukningsartiklar och avdamning. När utrymmet är
begränsat kan den kompakta SL-D3000 placeras i ett hörn, eftersom den
manövreras från två angränsande sidor, eller så kan den förflyttas på hjul.

•6
 -färgers, kompakt digitalt torrlabb för
högkvalitativ fotoreproduktion
• Skriver ut på glansigt, glättat och
matt papper på upp till 12-tumsbredd
(30,5 cm) och 48-tumslängd (122 cm)
• Lämplig för utskrift av foton, reklamblad,
inbjudningar och marknadsföringsmaterial
• Epson professional UltraChrome D6bläckuppsättning (C,M,Y,K,Lc,Lm)
erbjuder ett stort färgomfång som
överträffar silverhalogenidbilder
• Upplösning upp till 1440 × 1440 dpi

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Epson SureLab SL-D3000
SL-D3000 SR

UTSKRIFTSTEKNIK
Utskriftsmetod
Utskriftsupplösning
Min. droppstorlek
Max. utskriftshastighet
Automatiskt system för kontroll av
munstycken
Övrig maskinvara
Styrenhet luftfuktighet
Kontrollpanel
Värmare
Sorterare
Enhet för utskrift på baksidan
BLÄCK
Media
Media som stöds
Mediehantering

Antal rullhållare
Specifikationer bakre rulle

Specifikationer främre rulle

Stöd för mediebredd
Utskriftsstorlek
Max. utskriftsbredd
Utskriftsmarginaler
Automatskärare
Driftsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
Elektriska egenskaper
Energiförbrukning
Spänning
Styrenhet luftfuktighet
Ljudnivå
Ljudtrycknivå
Allmänt
Mått (B×D×H)
Vikt
Programvara
Tillgänglig programvara
OS
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Anslutningsmöjligheter
Gränssnitt

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

SL-D3000 DR

Epson Micro Piezo drop-on-demand inkjet-teknik med Variable-sized droplet-teknik
Högeffektiv skrivhuvudsteknik utvecklad för tuffa skrivarmiljöer
720 × 720 dpi (glansigt/glättat/matt papper)
1440 × 1440 dpi (glansigt/glättat papper)
1,5 pl
650 4 × 6-tum ark/tim (720 × 720 dpi)
Ja
Avfuktning: 60–80 %, fuktning: 20–40 %
Kontroll-LED för rullpapper och bläck
Ingår (för överlägsen färgstabilitet på kort tid)
Som tillval (sorterar automatiskt upp till 10 jobb upp till 8 × 12-tum)
Punktmatris, 9 stift: 40 tecken × 2 rader
Teckenstorlek: 7 × 9 punkter/1 tecken: 1,2 × 3,1 mm
700 ml 6 färgers Epson UltraChrome D6-bläck (CMYKlmLc)
Äkta Epson-media: Glansigt, glättat, matt
Bakre rulle upp till 305 mm/12-tums mediabredd
ingen uppgift
Främre rulle upp till 210 mm/8-tums
mediabredd
ingen uppgift
Automatisk växling mellan främre/bakre
1
2
max. rullängd 100 m
stomdiameter: 76,2 ±0,2 mm (3 tum)
ytterdiameter: max. 265 mm
Vikt: <8,5 kg
ingen uppgift
max. rullängd 100 m
ingen uppgift
stomdiameter: 76,2 ±0,2 mm (3 tum)
ingen uppgift
ytterdiameter: max. 265 mm
ingen uppgift
Vikt: <7,5 kg
102 mm (4 tum), 127 mm (5 tum), 152 mm (6 tum), 203 mm (8 tum), 210 mm (A4),
254 mm (10 tum), 305 mm (12 tum)
9 × 13 cm till 30 × 120 cm, 3,5 × 5 tum till 12 × 48 tum
Max. 306,5 mm (12,07 tum)
Kantfri, tillämpningsdefinierad kant
Ja
Vid drift: 15°C–35°C (bortsett från matt), 15°C–25°C (matt)
Förvaring: -20°C–40°C
Vid drift: 30–60 % (utan kondensering)
Förvaring: 5–85 % (utan kondensering)
Vid drift: cirka 600 watt
100–120 V/220–240 V växelström 50/60 Hz
Spänning: 3 V/6 A likström
Energiförbrukning: genomsnitt 3 watt
<60 dB(A) (ISO9296-standard)
850 × 760 × 730 mm
Cirka 119 kg

850 × 1 150 × 730 mm
Cirka 127 kg

Skrivardrivrutin, systemapplikation (levereras som standard)
Order Controller (tillval)
Windows 7 (32/64 bitar)
Hi Speed USB (USB-kabel för anslutning till skrivare eller dator ingår)

Box 329
192 30 Sollentuna
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

INNEHÅLL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 uvudenhet
H
Enhet för utskrift på baksidan
Styrenhet luftfuktighet
Två färgbandskassetter
Pappersband
Rengöringsark
Spolenhet(er)
Underhållsbehållare
USB-kabel
Dokumentpaket

TILLBEHÖR
A4-sorterare
Spolenhet (12 tum)
Spolenhet (210 mm)
Ställ för huvudenhet
Ställ för sorteringsenhet
Staplare lång utskrift
Pappersväska
Order Controller

C12C815401
C12C811371
C12C811372
C12C844121
C12C844122  
C12C890851
C12C890861
C12C843926

KOMPATIBILITET FÖR
BLÄCKPATRONER

• Fotosvart
• Cyan
• Magenta
• Gul
cyan
• Ljus
Ljus
• magenta

C13T710100
C13T710200
C13T710300
C13T710400
C13T710500
C13T710600

