
SureColor SC-P800

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΝΕΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Ο εκτυπωτής SureColor SC-P800 είναι ο πρώτος εκτυπωτής A2 με προαιρετική μονάδα ρολού 
χαρτιού. Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μεγάλη ποικιλία μέσων και εξασφαλίζει υπέροχα 
αποτελέσματα σε γυαλιστερό, ματ, fine art και φωτογραφικό χαρτί, καθώς και σε καμβά. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α2+ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα προαιρετικής τροφοδότησης με ρολό για να εκτυπώνετε 
πανοραμικές εικόνες πλάτους έως 17”. Η ενσωματωμένη τροφοδοσία χαρτιού από την πρόσοψη 
παρέχει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε μεγέθη Α2+ σε μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών χαρτιών  
και χαρτιών τύπου fine art καθώς και σε καμβά και σε μέσα μεγάλου πάχους.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Η ισχυρή ασύρματη διασύνδεση συνεπάγεται την αποδέσμευσή σας από καλώδια και σύρματα. 
Τώρα, μπορείτε πλέον να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη δυνατότητά σας να συνδέεστε στον 
εκτυπωτή σας από όπου κι αν βρίσκεστε μέσα από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή 
σας, απολαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία την ώρα που εργάζεστε.

Η αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi διευκολύνει εξαιρετικά τη διασύνδεση. Υποστηρίζονται επίσης οι 
λειτουργίες Epson Connect, Apple AirPrint και Google Cloud Print. 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Με διαστάσεις μόλις 684 x 376 x 250 χιλ., ο SC-P800 με την κομψή σχεδίαση χωράει παντού,  
στο στούντιο ή το σπίτι σας, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΟΛΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η χρήση του εκτυπωτή δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. Χάρη στη μεγάλη, έγχρωμη οθόνη 
αφής 2,7 ιντσών, μπορείτε εύκολα να βλέπετε και να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή. 





ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Δημιουργήστε εκτυπώσεις που αποτυπώνουν πραγματικά την ένταση της στιγμής, 
με τον SureColor SC-P800. Τα εννέα μελάνια UltraChrome HD και το ζωηρό 
πορφυρό κορυφαίας ποιότητας δημιουργούν μια τεράστια γκάμα χρωμάτων και 
εντυπωσιακούς απαλούς τόνους, χαρίζοντας εικόνες υψηλότερης ποιότητας σε 
μεγάλη ποικιλία μέσων. Τα ανθεκτικά μελάνια χρωστικής ύλης με επικάλυψη ρητίνης 
διασφαλίζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα και χρωματικό έλεγχο. Έτσι, μπορείτε να 
δημιουργείτε εκπληκτικές εκτυπώσεις που διαρκούν για χρόνια.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ BRONZING

Με τα μελάνια UltraChrome HD, το φαινόμενο bronzing στα γυαλιστερά χαρτιά απλά 
δεν αποτελεί πρόβλημα. Τα συγκεκριμένα μελάνια μελάνι δημιουργεί ένα πιο παχύ 
στρώμα στην επιφάνεια του μέσου, μειώνοντας τη διαφορά ανάμεσα σε χρώματα όπως 
το πορφυρό και το κυανό, γεγονός που συχνά ευθύνεται για το φαινόμενο bronzing.

Ιδιαίτερα μεγάλη γκάμα χρωμάτων και η υψηλότερη 
πυκνότητα μαύρου χρώματος στην αγορά.3

Τομή χαρτιού Τομή χαρτιούΡητίνη Ρητίνη

Επιφάνεια μέσου Επιφάνεια μέσου

Μελάνια UltraChrome K3 Μελάνια UltraChrome HD



ΑΠΟΤΥΠΩΣΤΕ 
ΤΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ
Ανακαλύψτε τις βαθύτερες αποχρώσεις του μαύρου3, χάρη στις δυνατότητες για εξαιρετική 
πυκνότητα μαύρου που προσφέρει ο SureColor SC-P800. Δημιουργήστε εκτυπώσεις με 
έντονο μαύρο και εξαιρετικά ομαλές τονικές διαβαθμίσεις, χάρη στον εκτυπωτή που 
προσφέρει την υψηλότερη πυκνότητα μαύρου στον κλάδο (2,86 DMax σε φωτογραφικό  
χαρτί Premium Glossy).

O SureColor SC-P800 προσφέρει νέες δυνατότητες στους επαγγελματίες στο χώρο της 
φωτογραφίας και της εκτύπωσης, όσον αφορά τις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Η τεχνολογία 
μαύρων μελανιών τριών επιπέδων εξασφαλίζει πολύ σταθερότερη και ακριβέστερη 
ισορροπία του γκρι, χαρίζοντάς σας μεγαλύτερο χρωματικό έλεγχο και ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις καλύτερης ποιότητας.



ΑΝΘΕΚΤΙΚOΤΕΡΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Θέλετε να επιδείξετε την καλύτερη δουλειά σας; Δεν χρειάζεται να κάνετε εκπτώσεις στην 
ανθεκτικότητα των εκτυπώσεών σας. Χάρη στην υψηλή πυκνότητα χρωστικής και τη διευρυμένη 
γκάμα χρωμάτων, δημιουργείτε εκτυπώσεις με έντονο και ακριβές χρώμα που ξέρετε ότι θα 
αντέξει για πολλά χρόνια.

ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Αποτυπώστε και την παραμικρή λεπτομέρεια στις εικόνες σας, χάρη στην κεφαλή εκτύπωσης 
MicroPiezo της Epson. Η εξαιρετική ακρίβεια στην τοποθέτηση της κουκκίδας και η δυνατότητα 
δημιουργίας σταγονιδίων μεγέθους μόλις 3,5 pl, διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σε 
μεγάλες ταχύτητες – κάθε φορά. 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ  
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Αυτός ο εκτυπωτής μπορεί και αντεπεξέρχεται στους γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς εκτύπωσης. Ο χρόνος που 
απαιτείται για την εκτύπωση Α3+ (323 x 477 χιλ.) είναι 270 δευτερόλεπτα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε σε 
μεγάλη γκάμα μεγεθών (έως και A2+) και σε μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών χαρτιών και χαρτιών τύπου fine art καθώς  
και σε καμβά και σε μέσα μεγάλου πάχους.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης.

Όνομα προϊόντος SureColor SC-P800

Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης Πλάτος 17 ίντσες

Τεχνολογία μελανιών Epson UltraChrome® HD

Τεχνολογία εκτύπωσης Κεφαλή εκτύπωσης Epson Micro PiezoTM

Διαμόρφωση ακροφυσίων 180 ακροφύσια για το μαύρο, 180 ακροφύσια για κάθε χρώμα (Ζωντανό πορφυρό, Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο/ 
Ματ μαύρο, Κίτρινο, Πολύ ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο, Ανοικτό κυανό, Ανοικτό ζωντανό πορφυρό)

Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 2880 x 1440 dpi

Ελάχιστο μέγεθος κουκκίδας 3,5 pl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)

Διασυνδέσεις USB, Ethernet, Wi-Fi

Διαχείριση χαρτιού Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, διαδρομή χαρτιού Fine Art, χειροκίνητη εκτύπωση διπλής 
όψης, ρολό χαρτί1, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους

Υποστήριξη χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού

Πάχος (αυτόματος τροφοδότης φύλλων)
Πάχος (Εμπρόσθια διαδρομή χαρτιού μεγάλου πάχους)

A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (φάκελος), C5 (φάκελος),  
C6 (φάκελος), letter, letter legal, 10 x 15 εκ., 13 x 18 εκ., 13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ.,  
100 x 148 χιλ., 17 ίντσες (43,2 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη
0,08 χιλ. - 0,11 χιλ.
0,29 χιλ. - 0,70 χιλ.
1,20 χιλ. - 1,50 χιλ.

Πίνακας ελέγχου Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 2,7 ιντσών

Βοηθητικό λογισμικό EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Print Layout, ColorBase2, iPrint

Διαστάσεις (Π x Β x Υ σε χιλ.)
Αποθήκευση
Εκτύπωση

684 x 376 x 250 χιλ.
684 x 963 x 550 χιλ.

Βάρος Περίπου 19,5 κιλά (μόνο η κύρια μονάδα)

Επίπεδο θορύβου
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpAm)

49,6 (A) σύμφωνα με το ISO 7779 για χρήση με φωτογραφικό χαρτί Epson Premium Glossy/λειτουργία Photo RPM

Κατανάλωση ισχύος 1,8 W (λειτουργία αδράνειας), 21 W (εκτύπωση), 0,5 W (απενεργοποίηση), σήμανση ENERGY STAR®

Θερμοκρασία 10 - 35 °C (σε λειτουργία), -20 - 40 °C (σε αποθήκευση)

Υγρασία 20 - 80%, χωρίς συμπύκνωση (σε λειτουργία), 5 - 85% χωρίς συμπύκνωση (αποθήκευση)

1  Προαιρετικά 2 Το μέγεθος 2880 x 1440 δεν διατίθεται σε ματ μέσα 3 Σε σύγκριση με φωτογραφικούς εκτυπωτές A2 του ανταγωνισμού με σετ μελανιών 6 χρωμάτων και άνω, 
διαθέσιμους έως τον Ιανουάριο του 2015

Πυρήνας 2 ίντσες για καμβά
3 ίντσες για τα υπόλοιπα μέσα

Πλάτος εκτύπωσης 13 - 17 ίντσες

Μήκος εκτύπωσης Εγγυημένο: 55 χιλ. – 1,1 μ. (44 ίντσες) Μεγ. μη εγγυημένο: έως 3,3 μ.

Διαστάσεις (Π x Β x Υ σε χιλ.)
Μονάδα ρολού χαρτιού (χωρίς άτρακτο)
Μονάδα ρολού χαρτιού με την κύρια μονάδα (με άτρακτο) 

564 x 227 x 277 χιλ.
684 x 586 x 286 χιλ.

Υποστηριζόμενα μέσα Σατινέ καμβάς, γυαλιστερός καμβάς, ματ καμβάς, Cold Press Bright, Cold Press Natural, Enhanced Matte Paper2, Hot 
Press Bright, Hot Press Natural, φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy (250), φωτογραφικό χαρτί Premium Semigloss (250), 
φωτογραφικό χαρτί Premium Luster (250), φωτογραφικό χαρτί Premium Semimatte (260), παραδοσιακό φωτογραφικό χαρτί, 
χαρτί Ultra Smooth Fine Art Paper (250)2 

ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ


