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Kompletná sada pre veľkoobjemovú potlač textílií 

Epson predstavuje novinku v rade sublimačných tlačiarní a čierny 

atrament s vysokou intenzitou 

 

2. jún 2015 – Spoločnosť Epson predstavuje novú 

tlačiareň SureColor SC-F9200 a čierny atrament 

HDK, ktoré výrobcom pomôžu zabezpečiť rýchlu 

veľkoobjemovú produkciu potlačených textílií v 

stálej kvalite a s nízkymi nákladmi. Spoločne s už 

dostupnými sublimačnými papiermi umožňujú 

optimálnu potlač radu textílií, ako sú bežné odevy, 

športové oblečenie, bytové doplnky alebo mäkké 

pútače a vlajky. Výrobcovia sa môžu vďaka záruke a servisnej podpore spoľahnúť, že s 

produktmi Epson dosiahnu vysokú kvalitu bez zbytočných starostí. 

 

Vďaka technológii Epson PrecisionCore a dvoma TFP tlačovými hlavami možno rýchlo 

vytvárať vysoko kvalitné a ostré potlače textilu s dokonalými farbami. Tlačové hlavy 

používajú nový čierny atrament HDK s vysokou intenzitou, ktorý predstavuje posledný 

prírastok radu atramentov UltraChrome DS. HDK Black atrament bol vyvinutý pre potlač 

textilu s hlbokými a neutrálnymi odtieňmi čiernej a šedej farby. 

 

Užívatelia ocenia dva vysokokapacitné atramentové systémy tlačiarne SC-F9200, ktoré 

zaisťujú dlhšiu tlač bez prerušenia a skracujú dobu strávenú doplňovaním atramentu. 

Atramenty Epson UltraChrome DS zase zaručujú nízku potrebu údržby a čistenia. 

Štandardná dlhá jednotka dohrevu a voliteľná sušiaca jednotka upraví výtlačok do 

optimálneho stavu pre navíjanie na vysoko presný navíjací systém a užívatelia tak nemusia 

čakať, až výtlačky uschnú. 

 

Richard Barrow, Senior Product Manager, Epson Europe povedal: "Spoločnosť Epson si 

uvedomuje, ako sú pre jej zákazníkov dôležité nízke celkové náklady na tlač. U tlačiarne SC-

F9200 možno ľahko dosiahnuť veľmi nízkych nákladov na štvorcový meter vďaka 

vysokokapacitným atramentovým tankom a atramentu Epson UltraChrome DS. Ďalšie 
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zníženie nákladov môžu užívatelia dosiahnuť s novým čiernym atramentom HDK, ktorého je 

potrebné menšie množstvo pre dosiahnutie hlbokých a neutrálnych odtieňov čiernej, čo zníži 

celkovú spotrebu atramentu1. " 

 

Tlačiareň SC-F9200 môže pomôcť firmám ďalej výrazne znížiť náklady vďaka MPS službe 

Print & Save 2  spoločnosti Epson, ktorá umožní lepšie kontrolovať rozpočet a pomáha 

obmedziť tvorbu nadbytočných zásob. 

 

V snahe zbaviť zákazníkov akýchkoľvek starostí, poskytujeme špičkové služby s podporou a 

ponúkame SC-F9200 štandardne s jednoročnou zárukou. Túto štandardnú záruku je možné 

rozšíriť pomocou služby Epson CoverPlus, ako je napríklad pohyblivá jednoročná záruka 

Epson, vďaka ktorej si zákazníci môžu jednorázovo zaplatiť jeden rok rozšírenia záruky a 

nemusia platiť dlhodobo dopredu. 

 

Tlačiareň SureColor SC-F9200 bude k dispozícii do októbra 2015. 

 

                                                           

1
 Porovnanie výsledkov dosiahnutých s atramentovou sadou UltraChrome DS a výsledkov dosiahnutých s 

normálnym čiernym atramentom 

2
 Balíček Print & Save je momentálne k dispozícii v nasledujúcich krajinách: Veľká Británia, Taliansko, 

Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, 

Poľsko, Rumunsko (tento zoznam platí pre fiškálny rok 2015). Ďalšie informácie nájdete na adrese 

www.epson.eu/printandsave. 

Funkcie 

Vyrobené spoločnosťou Epson pre výkon, kvalitu a spoľahlivosť s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) 

Osvedčená tlačová hlava PrecisionCore TFP spoločnosti Epson s vysokou úžitkovou hodnotou a dlhou životnosťou 

Obraz vo vysokom rozlíšení až 720 x 1 440 dpi 

Tlač na širokú škálu sublimačných transferových papierov až do šírky 64 palcov (1 625 mm) 

Vysoko kvalitný výstup vylepšený pomocou technológie premenlivej veľkosti kvapiek atramentu (VSDT) 

Vysoko spoľahlivá automatická navíjacia jednotka do 40 kg s presnosťou navíjania +/- 2,5 mm 

Rýchle schnutie vďaka koncovému dohrevu s teplotou v rozmedzí 30-55 ° C 

Systém vkladania médií jednou osobou pomocou zdvíhacích pák; automatické ovládanie systému napínania médií 

Rýchlosť tlače až 97 m2 / h v režime draft (56 m2 / h v produkčnom režime a 27 m2 / h v režime vysokej kvality) 
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-Koniec- 

 

 

O spoločnosti Epson 

Spoločnosť Epson je popredný svetový dodávateľ inovatívnych riešení pre kancelárie, 

domácnosti, obchodné podniky a priemyslové prevádzky, ktoré sa snažia neustále 

prekonávať očakávania svojich zákazníkov. Ponúka široký sortiment produktov od 

atramentových tlačiarní, tlačových systémov a projektorov 3LCD až po priemyselné roboty, 

inteligentné okuliare a snímacie systémy a využíva originálne kompaktné, úsporné a vysoko 

presné technológie. 

Skupina Epson vedená japonskou spoločnosťou Seiko Epson Corporation zamestnáva viac 

ako 73 000 ľudí v 94 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj neustály prínos 

k ochrane životného prostredia a komunít, v ktorých pôsobí. 

http://global.epson.com/ 

O spoločnosti Epson Europe  

Spoločnosť Epson Europe B.V. so sídlom v Amsterdame predstavuje strategické riadiace 

centrum pre Európu, Blízky východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 

1 700 ľudí a vo fiškálnom roku 2013 zaznamenala obrat 1 517 miliónov eur. 

http://www.epson.eu 

Environmentálna vízia 2050    

http://eco.epson.com/ 

 

Kontakt: 

Kateřina Bradáčová  

Marketing Coordinator CZ & SK  

EPSON Europe B.V.  

Branch Office Czech Republic  

Slavíčkova 1a, 63800 Brno  

Tel.:     +420 548 427 811  

Fax:     +420 548 427 816  

Mobile: +420 737 211 393 

Integrovaný systém dolievania atramentov s objemom 2 x 1,5 l s litrovými (1,08 kg) sáčkami atramentu zaručuje nízke nároky na 

údržbu a dlhšiu dobu tlače. 

Špeciálne vyvinutý atrament na vodnej báze Epson UltraChrome DS produkuje žiarivé farby, ostré kontúry a plynulé prechody s 

výnimočnou odolnosťou voči svetlu, praniu, oteru a potu. 

http://global.epson.com/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
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E-mail: katerina.bradacova@epson.eu 

 

Ing. Anna Miháliková 

PRime time, s.r.o. 

Viedenská cesta 5 

851 01 Bratislava 5 

Tel.: +421 2 6726 7307  

Mob.: +421 908 857 111 

e-mail: mihalikova@primetime.sk 
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