Epson SureLab SL-D3000

FAKTAARK

Epson SureLab SL-D3000 er en kompakt digital tørrlab med seks
farger utviklet for produksjon av fotografier av høy kvalitet. Den
benytter Epsons velprøvde skrivehodeteknologi Micro Piezo, som
når den benyttes sammen med Epsons originale blekk og LUTteknologi, leverer nøyaktige gjengivelser i en maksimal oppløsning
på 1440 × 1440 dpi.

NØKKELFUNKSJONER

SL-D3000 bygger videre på Epsons suksess og kompetanse innen utskrifter i stort
format og gir kvalitetsutskrifter og konsistente farger som kan sammenlignes med
Epsons profesjonelle grafiske skrivere. Dette betyr at kunder får konsekvente
utskrifter og at brukere får muligheten til å skrive ut i et bredt utvalg av størrelser
og utskriftslengder ved å bruke SL-D3000 sammen med en annen Epson-skriver.
Med SL-D3000 får brukere muligheten til å skrive ut på en rekke typer materialer
med en bredde på mellom 4 og 12 tommer, og du kan skrive ut fotografier, kort,
invitasjoner, flygeblader eller salgsbrosjyrer på både blankt, glanset eller matt
papir. Modellen med dobbel rull gjør at du kan bruke to ulike medietyper og/eller
rullbredder samtidig, noe som øker både fleksibiliteten og produktiviteten.
Fotoblekksettet UltraChrome D6 fra Epson med seks farger har et bredt
fargespillerom som overgår kvaliteten du får med sølvhalogenid og gir levende,
livaktige utskrifter med høy tetthet for svart.
Den energieffektive SL-D3000-modellen bruker betydelig mindre strøm enn en
våtlab, noe som reduserer belastningen på miljøet og de totale eierkostnadene.
For ytterligere å senke kostnaden per utskrift er skriverhodet og LUT-teknologien
nøye konfigurert til å bruke så lite blekk som mulig og samtidig gi best
mulig utskriftskvalitet.
Det er enkelt å sette i gang utskriftsjobber ved hjelp av Order Controllerprogramvaren som kommer som tilleggsutstyr med verktøy for grunnleggende
fotoretusjering. SL-D3000 starter utskriftsjobbene raskt uten at du behøver å varme
opp kjemikaliene, og kan automatisk flytte ferdige utskrifter til en jobbsorterer for
A4-format som kommer som tilleggsutstyr. Det eneste vedlikeholdet som kreves,
er utskifting av forbruksmateriell og tørking av støv. Når det er trangt om plassen,
kan SL-D3000 plasseres i et hjørne siden den kan betjenes fra to tilstøtende sider,
eller den kan flyttes rundt siden den kommer med hjul.

• k ompakt digital tørrlab med seks farger
for produksjon av kvalitetsfotografier
• utskrifter på blankt, glanset eller matt
papir med opptil 12 tommers (30,5 cm)
bredde og 48 tommers (122 cm) lengde
• utskrifter av fotografier, kort, invitasjoner,
flygeblader og salgsbrosjyrer
• det profesjonelle UltraChrome D6blekksettet fra Epson (med fargene
C,M,Y,K,Lc,Lm) som gir et svært bredt
fargespillerom som overgår kvaliteten
du får med sølvhalogenid
• oppløsning på opptil 1440 × 1440 dpi

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Epson SureLab SL-D3000
SL-D3000 SR

UTSKRIFTSTEKNOLOGI
Utskriftsmetode
Utskriftsoppløsning
Minste dråpestørrelse
Maks. utskriftshastighet
Automatisk dysekontrollsystem
Annen maskinvare
Kontrollenhet for luftfuktighet
Kontrollpanel
Varmeelement
Sorterer
Tilbakeskrivingsenhet
BLEKK
Medier
Støttede medier
Mediehåndtering

Antall rullholdere
Spesifikasjoner for rull bak

Spesifikasjoner for rull foran

Støttede mediebredder
Utskriftsstørrelse
Maks. utskriftsbredde
Utskriftsmarger
Automatisk papirskjærer
Miljømessige forhold
Temperatur
Luftfuktighet

Epsons blekkskriverteknologi Micro Piezo med "drop-on-demand"- og Variable Sized
Droplet-teknologi
Skrivehodeteknologi med høy ytelse utviklet for robuste utskriftsmiljøer
720 × 720 dpi (blankt / glanset / matt papir)
1440 × 1440 dpi (blankt/glanset papir)
1,5 pl
650 4 × 6-tommers ark/t (720 × 720 dpi)
Ja
Avfukting: 60–80%; fukting: 20–40%
Kontroll-LED for rullpapir og blekk
Følger med (for å gi overlegen fargestabilitet på kort tid)
Tillegg (sorterer automatisk opptil 10 jobber på opptil 8 × 12-tommer)
Punktmatrise, 9-pinners: 40 tegn × 2 linjer
Tegnstørrelse: 7 × 9 punkter/1 tegn: 1,2 × 3,1 mm
700 ml Epson UltraChrome D6-blekk med seks farger (CMYKlmLc)
Originale medier fra Epson: blankt / glanset / matt papir
Opptil 305 mm/12-tommers mediebredde på rull bak
Ikke tilgjengelig
Opptil 210 mm/8-tommers mediebredde
på rull foran
Ikke tilgjengelig
Automatisk bytte mellom foran/bak
1
2
Maks. rullengde: 100 m
Diameter på kjernen: 76,2 ± 0,2 mm (3-tommers)
Utvendig diameter: maks. 265 mm
Vekt: < 8,5 kg
Ikke tilgjengelig
Maks. rullengde: 100 m
Ikke tilgjengelig
Diameter på kjernen: 76,2 ± 0,2 mm
(3-tommers)
Ikke tilgjengelig
Utvendig diameter: maks. 265 mm
Ikke tilgjengelig
Vekt: < 7,5 kg
102 mm (4-tommers), 127 mm (5-tommers), 152 mm (6-tommers), 203 mm (8-tommers),
210 mm (A4), 254 mm (10-tommers), 305 mm (12-tommers)
9 × 13 cm til 30 × 120 cm/3,5 × 5 tommer til 12 × 48 tommer
Maks. 306,5 mm (12,07-tommers)
Uten kanter, kanter defineres av program
Ja
Drift:15–35°C (unntatt matt),15–25°C (matt)
Oppbevaring: –20 til 40°C
Drift: 30–60% (ikke-kondenserende)
Oppbevaring: 5–85% (ikke-kondenserende)

Elektriske egenskaper
Strømforbruk
Spenning
Kontrollenhet for luftfuktighet

Drift: ca. 600 W
100–120/220–240 V AC, 50/60 Hz
Spenning: 3 V/6 A DC
Strømforbruk: i gjennomsnitt 3 W

Støynivå
Lydtrykksnivå
Generelt
Mål (B×D×H)
Vekt
Programvare
Tilgjengelig programvare
Operativsystem
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Tilkoblingsmuligheter
Grensesnitt

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

SL-D3000 DR

< 60 dB (A) (ISO9296-standard)
850 × 760 × 730 mm
Ca. 119 kg

850 × 1150 × 730 mm
Ca. 127 kg

Skriverdriver, systemprogram (medfølgende som standard)
Order Controller (tillegg)
Windows 7 (32/64-biters)
USB med høy hastighet (USB-kabel for tilkobling til utskrifts-PC følger med)

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

HVA INNEHOLDER ESKEN
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•

 ovedenhet
h
tilbakeskrivingsenhet
kontrollenhet for luftfuktighet
to båndkassetter
papirbånd
rengjøringsark
spindelenhet(er)
vedlikeholdsbeholder
USB-kabel
dokumentpakke

TILBEHØR
C12C815401
A4-sorterer
Spindelenhet
(12 tommer) 
C12C811371
Spindelenhet (210 mm) C12C811372
Stativ for hovedenhet
C12C844121
Stativ for sorteringsenhet C12C844122  
Stabelenhet for lange
utskrifter 
C12C890851
Papirenhet
C12C890861
Order Controller
C12C843926

KOMPATIBLE BLEKKPATRONER

• Fotosvart
• Cyan
• Magenta
• Gul
cyan
• Lys
Lys
• magenta

C13T710100
C13T710200
C13T710300
C13T710400
C13T710500
C13T710600

