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Model SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Printkopconfiguratie PrecisionCore TFP-printkop PrecisionCore TFP-printkop PrecisionCore MicroTFP-printkop

Afdruksnelheid A1 70 seconden A1 70 seconden A4 65 seconden

Touchscreen 4,3 inch 4,3 inch 2,4 inch (standaardscherm)

Max. printresolutie 2400 x 1200 dpi 2400 x 1200 dpi 600 x 1200 dpi

Papierbreedte 
Papierrol: 210 mm - 610 mm 
Losse vellen: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Papierrol: 210 mm - 610 mm 
Losse vellen: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Losse vellen: A4

Papierdikte
Papierrol: 0,05 mm - 0,21 mm 
Losse vellen: 0,12 mm - 0,27 mm 
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Papierrol: 0,05 mm - 0,21 mm 
Losse vellen: 0,12 mm - 0,27 mm
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Losse vellen: 0,12 mm

Max. Rol 110 mm/17 kg 110 mm/17 kg N.v.t.

Type inkt Dye-sublimatie-inkt Dye-sublimatie-inkt Dye-sublimatie-inkt

Aantal inkten (140 ml) 4 kleuren (C,M,Y,K) 4 kleuren (C,FluorRoze,FluorGeel,K) 4 kleuren (C,M,Y,K)

SKU inkt Zwart C13T49N100 Zwart C13T49N100 Zwart C13T49N100

Cyaan C13T49N200 Cyaan C13T49N200 Cyaan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Fluorescerend roze C13T49F800 Magenta C13T49N300

Geel C13T49N400 Fluorescerend geel C13T49F700 Geel C13T49N400

Onderhoudspatroon C13S210057 C13S210057 C13S210125

Afmetingen 
(breedte x diepte x hoogte) 970 x 577 x 245 mm 970 x 577 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Gewicht 30 kg 30 kg 4,6 kg

Standaard C12C933151 (optioneel) C12C933151 (optioneel) N.v.t.

Netspanning AC 100 naar 240 V 50/60Hz AC 100 naar 240 V 50/60Hz AC 100 naar 240 V 50/60Hz

Garantie 1 jaar 1 jaar 1 jaar (6000 vellen)

Vergroot kansen en bereik 
doelstellingen

SureColor SC-F100, SC-F500 en SC-F501

De compacte dye-sublimatieprinters SureColor SC-F500, 
SC-F501 en SC-F100 leveren niet in op kwaliteit of 
prestaties en zijn ideaal voor de productie van kleine 
promotieartikelen op harde substraten en textiel.

Ons assortiment innovatieve Epson-producten is ontworpen met u in gedachten. 
Door een constante dialoog met onze klanten begrijpen we uw prioriteiten 
en garanderen we dat de ontwikkeling en bouw van onze producten aan uw 
behoeften voldoen.

De belangrijkste technologieën van Epson zijn ontworpen voor naadloze 
compatibiliteit en betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit. Voor extra zekerheid 
bieden we ook een garantie van één jaar.

Blijf conform 

Voor uw gemoedsrust omvat het Epson-pakket hardware, software, media, 
garantie en inkten die voldoen aan veiligheids- en milieuwetgeving, waaronder 
OEKO-TEX-certificering.

Schakel over naar 
compromisloze kwaliteit

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

@EpsonNederland @EpsonBelgium

epson-nederland epson-belgium

https://www.instagram.com/epsonnederland
https://www.instagram.com/epsonbelgium
https://www.instagram.com/epsonbelgium
https://www.linkedin.com/company/epson-nederland/
https://www.linkedin.com/company/epson-belgium/


Breid uw bedrijfsaanbod uit Vereenvoudig uw 
workflows voor grotere 
efficiëntieDe printers uit de SureColor SC-F-serie bieden 

veelzijdige productieopties, zodat u een breder scala 
aan diensten kunt aanbieden. Deze printers voldoen niet 
alleen aan zakelijke eisen; ze kunnen ook leuke, flexibele 
en winstgevende eenmalige stukken creëren zoals 
gepersonaliseerde etuis of drinkflessen. 

Wanneer ruimte kostbaar is, is de compacte SC-F100 een betrouwbare A4-dye-
sublimatieprinter die lage totale eigendomskosten en snelle doorlooptijden biedt. 
De SC-F500 is de beste keuze als u op zoek bent naar grootformaat capaciteiten 
in een compact design van 24 inch. En zijn zusterproduct, de SC-F501, 
ondersteunt prachtige fluorescerend gele en fluorescerend roze inkten, zodat 
u nog meer keuzemogelijkheden kunt bieden.

Deze printers bieden een complete zakelijke oplossing, volledig in eigen beheer 
ontwikkeld door Epson om innovatie op elk niveau te garanderen. Ideaal voor 
promotionele toepassingen, superieur textiel en soft signage voor een breed 
scala aan sectoren.

De compacte printers helpen u om optimaal gebruik 
te maken van uw werkruimte en verbeteren tegelijkertijd 
uw workflows. Deze ruimtebesparende printers zitten 
boordevol functies die u tijd besparen, de productiviteit 
verhogen en het proces vereenvoudigen. 

Het volledige assortiment
Oplossing voor inkttoevoer

Verminder de uitvaltijd en minimaliseer het risico op fouten 
met gebruiksvriendelijke inktflessen van 140 ml met 
kleurcodering. Bovendien kunt u met zowel de SC-F500 
als de SC-F501 de inkt bijvullen tijdens het afdrukken. 

SC-F100
Compact formaat 

Daar waar de ruimte beperkt is, zoals op toonbanken, is de 
kleine voetafdruk van A4-formaat van de SC-F100 de ideale 
keuze, vooral voor startende en kleinere bedrijven.

SC-F500 en SC-F501
Gebruiksvriendelijk touchscreen

Krijg eenvoudig toegang tot alle operationele informatie 
die u nodig hebt met het intuïtieve touchscreen, zelfs als 
u handschoenen draagt.

Stofbestendig design 

Het stofbestendige design voorkomt dat stof in de printer 
komt en elimineert zo drukfouten die kunnen ontstaan 
door verstopping van de nozzle en vermindert tijdrovende 
reinigingscycli, zelfs in stoffige omgevingen.

Heldere kleurkeuzes

Creëer opvallende designs die zich onderscheiden van 
de concurrentie. Bij de SC-F501 zijn fluorescerend gele 
en fluorescerend roze inkten beschikbaar.

Kopbescherming 

De ingebouwde kopbescherming voorkomt vertragingen 
en extra kosten veroorzaakt door een mediabotsing met 
de printkop.

Praktisch 

Compacte afdrukbreedte van 24 inch met 
papierinvoer voor rollen en vellen, intelligente 
printuitvoer en optionele standaard

Voordelig

Met de ingebouwde boekhoudtool houdt u de controle over 
uw kosten per ontwerp, zodat u uw winst kunt maximaliseren

Gebruiksgemak 

Wi-Fi, met touchscreen van 4,3 inch en optionele 
Epson Edge Print-ondersteuning

Gebruiksgemak 

Wi-Fi, met een scherm van 2,4 inch 
dat gemakkelijk vanuit elke hoek te 
bekijken is

Praktisch 

Papier wordt vanaf de voorkant 
geladen tot 150 vellen.

Toepassingen

Promotieartikelen en eenmalige geschenken

Of u nu mokken, sleutelhangers of gepersonaliseerde fotogeschenken 
zoals telefoonhoesjes en etuis afdrukt: de SureColor SC-F-serie helpt 
u de productie te stroomlijnen en verspilling te minimaliseren.

Textiel en kleding

Ideaal voor de productie van producten op maat, zoals draagtassen, 
kussenovertrekken en sjaals.

Epson Cloud Solution PORT
Net als alle modellen van Epson voor een hogere productie worden 
al deze printers ondersteund door Epson Cloud Solution PORT. 
Epson Cloud Solution PORT is een cloudgebaseerd systeem waarmee 
u toezicht kunt houden op apparatuur of op meerdere printers en zo 
de kosten en productieplanning kunt beheren.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


