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DATASHEETS

Ontwikkeld voor kleine bedrijven en startups die hun productaanbod 
willen uitbreiden met promotieartikelen.

Dit is de eerste A4-dye-sublimatieprinter van Epson. Met de voetafdruk van een A4-
desktopprinter is de SC-F100 perfect voor het produceren van promotieartikelen en 
gepersonaliseerde geschenken zoals mokken, sleutelhangers, telefoonhoesjes en andere 
kleine merchandise-artikelen, voor als de ruimte beperkt is. De printer voldoet ook aan de 
behoeften van textielproducenten die op maat gemaakte producten willen creëren zoals 
kleine tasjes, schorten, sleutelkoorden en kussens.

De complete end-to-end printoplossing van Epson
De SC-F100 maakt deel uit van de complete alles-in-één printoplossing van Epson, 
inclusief inkten, driver en papier, allemaal ontworpen om optimaal samen te werken. 
Gemoedsrust is verzekerd met een garantie van 1 jaar of 6000 vellen, afhankelijk van wat 
zich het eerst voordoet. Met het nieuwe Epson Cloud Solution PORT-platform kunnen 
gebruikers ook de kosten van printopdrachten en het periodieke gebruik bijhouden.

Hoogwaardige output
Deze compacte dye-sublimatieprinter is ontworpen om zakelijke mogelijkheden uit te 
breiden met hoogwaardig printen op een breed scala aan geschenken en 
promotieartikelen. De kwaliteits- en consistentieniveaus worden bereikt met de 
PrecisionCore MicroTFP-printkop van Epson en een opzoektabel (LUT) die is ontworpen 
voor promotieartikelen en geschenken, evenals harde substraten.

Verbeterde productiviteit
De SC-F100 biedt snelle doorlooptijden en lage totale eigendomskosten (TCO) voor kleine 
bedrijven. Bovendien is er geen specialistische kennis nodig voor het configureren, 
bedienen of onderhouden van de printer. De inktflessen van 140 ml bieden een 
goedkoper alternatief voor cartridge-inkten en stellen bedrijven in staat langer door te 
werken, waardoor uitvaltijd wordt verminderd.

Gebruiksvriendelijk
Technologieën van Epson zijn gebruiksvriendelijk en zeer intuïtief. De compacte SC-F100 
beschikt over een kantelbaar scherm van 2,4 inch, Wi-Fi-connectiviteit en een flexibele 
papierfunctionaliteit met invoer aan de voorzijde (150 vellen). 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Navulbare inktoplossing
Inktflessen van 140 ml
Compact design
Met de voetafdruk van een A4-desktopprinter
Connectiviteit
Wi-Fi®-, Wi-Fi Direct™-, ethernet- en USB 
2.0-connectiviteit
End-to-end printoplossing
Inkt, driver en papier, allemaal ontworpen om 
optimaal samen te werken
Hoogwaardige output
PrecisionCore MicroTFP-printkop voor 
consistentie en kwaliteit



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Inkttechnologie Dye-sublimatie

AFDRUK

Number of colours 4 colour

Kleuren Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Minimaal druppelformaat 3,8 pl

Printresolutie 600 x 1.200 dpi

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten A4 (21.0x29,7 cm)

ALGEMEEN

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V

Afmetingen 375 x 347 x 187 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 4,6 kg

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

VERBRUIKSMATERIAAL

DS Transfer General Purpose A4-vellen C13S400078

Maintenance Box S210125 C13S210125

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CJ80302

Streepjescode 8715946690674

Land van herkomst Filippijnen

SureColor SC-F100

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Ink set
Stroomkabel
User guide
Garantiebewijs

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

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

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


