
Skrivaren för 
högpresterande  
utskrifter direkt på plagg

SureColor SC-F3000 DTG-skrivare



Ta kontroll över din ökade 
arbetsbelastning 

Epsons nya DTG-skrivare (direct-to-garment) erbjuder en låg 
total ägandekostnad för medelstora till stora klädtillverkare och 
leverantörer av t-shirtar.

Verksamheter som kräver höga precision, snabba handläggningstider och förmåga att 
producera komplex design på en rad olika plagg kan konstatera att SureColor SC-F3000 
erbjuder en produktionseffektivitet som är snabb och ofelbart tillförlitlig. 

Epson har för första gången introducerat en lösning med bulkbläck i sitt DTG-sortiment med 
kompakta 1,5-liters bläckbehållare som sänker den totala ägandekostnaden och minskar 
driftavbrotten. Den intuitiva, mycket tåliga designen har funktioner som gör att även oerfarna 
användare kan hantera skrivaren effektivt, samtidigt som utskriftskvaliteten och precisionen 
förblir konstant höga.

Verifieringsteknik för 
munstycken

Enkel åtkomst för 
underhåll

Automatisk avståndsjustering 
för tryckbord

Utskrifter i hög kvalitet

Intuitivt 
användargränssnitt

Kabinett med bulkbläck



Öka produktiviteten med 
innovativ Epson-teknik 

De inbyggda funktionerna i SC-F3000 säkerställer att du hinner 
färdigställa allt arbete i tid och får behålla dina kunder. Beställningar i 
stora volymer behöver inte betyda tråkig design – med vår färgteknik 
kan du sätta ribban för kreativ standard högt.

Skrivarhuvudsteknik (NVT)

Verifieringstekniken för munstycken kontrollerar automatiskt att munstyckena fungerar korrekt. Om 
det uppstår problem med något munstycke kompenserar vår Piezo-teknik intuitivt och säkerställer 
fortsatt högkvalitativt tryck.

Automatisk avståndsjustering för tryckbord 

Skrivaren kan hantera tjocklekar på upp till 29,5 mm och använder sina sensorer för att 
automatiskt avgöra och anpassa sig efter plaggets ythöjd, vilket minskar både felmarginalen och 
avfallsvolymen.

Snabbare utskriftshastighet utan att kompromissa med kvaliteten

Tryck på ljusa och mörka plagg nästan dubbelt så snabbt som jämförbara produkter på DTG-
marknaden. Skydda skrivarhuvudet och begränsa förekomsten av damm tack vare det breda 
tryckbordsavståndet och den optimerade stora dammuppsamlaren hos SC-F3000.



Arbeta smartare och öka 
verksamhetens effektivitet

Epsons innovation är utformad för enkel drift och ökad produktions- 
och kvalitetsnivå. Vi arbetar hårt för att se till att de som använder 
våra skrivare kan arbeta så bekvämt som möjligt – med mer 
information och så mycket kontroll över processen som möjligt.

Ett intuitivt användargränssnitt 

Den användarvänliga 4,3-tums pekdisplayen gör det enkelt 
att kontrollera aktuella och kommande utskriftsinställningar. 
Larmet säkerställer att du får nya statusmeddelanden, även i 
bullriga produktionsmiljöer. 

Bulkbläck

För att du ska kunna trycka ostört är vår bulkbläcklösning 
med 1,5-liters bläckbehållare enkel och kompakt. Med färre 
bläckbyten och kostnadseffektivare förpackningsstorlekar 
förbättrar lösningen både produktiviteten och den totala 
ägandekostnaden. LED-indikatorer visar bläckstatus, och 
med åtkomst på framsidan blir bläckbyten snabba och enkla. 

Ny Garment Creator 

För extra kontroll över utskriftskvaliteten erbjuder Epsons 
nya version av Garment Creator en mängd olika inbyggda 
inställningar för att uppfylla kraven för ljusa och mörka plagg.

Miljöstandarder 

Känn dig trygg med att SC-F3000 inte bara arbetar hårt 
utan även uppfyller dagens tuffa miljöstandarder. Bläcket 
uppfyller den globala ekologiska textilstandarden Global 
Organic Textile Standard (GOTS) och du kan vara säker 
på att du uppfyller Oeko-Tex Standard 100 för högklassig 
säkerhetsnivå och ekologiska textilier.



Öppna upp för nya produktionsmöjligheter med dedikerade DTG-lösningar.

Snabba leveranser 

Epsons SC-F3000 har två PrecisionCore MicroTFP-
skrivarhuvuden som inte bara ger kvaliteten du behöver, utan 
även möjligheten att hantera stora beställningar på kort tid.

Övervaka produktionsnivåer i realtid

Granska skrivarnas status på smarta enheter eller datorer 
via produktionsmonitorn. Med tydlig grafik kan du enkelt 
analysera produktiviteten och få tydliga driftuppdateringar 
dagligen för en högre produktivitet och effektivitet.

Utformad för pålitlighet och maximal drift

Funktioner som Epsons teknik för munstyckesverifiering 
och dropplacering har utformats för maximal produktivitet. 
Driftstiderna ökar också markant tack vare en kombination 
av munstyckenas förbättrad tillförlitlighet och ett minskat 
behov av manuell hantering.

Förbättrat underhåll 

Skrivarens nya chassidesign med den optimerade stora 
dammuppsamlaren minskar risken för problem med 
munstycken och behovet av manuella åtgärder. Dessutom 
har utskriftsprecisionen förstärkts med ny teknik för 
bläckdroppsplacering, vilket maximerar resultatet.

Skriv ut stora beställningar på produkter 
av bomull eller bomullsblandningar
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Skrivarhuvuden PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud
Bläckvarumärke Epson UltraChrome DG bläck
Bläckteknik Lösning för bulkbläck
Färger Cyan, magenta, gul, svart, vit
Bläckkapacitet 1 500 ml
Maximal utskriftsupplösning 1200x1200 dpi
Utskriftshastighet Mörkt T-shirtläge: 1 200x600dpi 4 pass HD dubbelriktad: 52sek/ark 

(~346 × 408 mm) Ljust T-shirtläge: 1 200x600dpi 4 pass HD dubbelriktad: 
34sek/ark (~346 × 408 mm)

Maximalt utskrivbart område 406 mm x 508 mm
Operativsystemskrav Windows 8.1 eller senare 

Mac OS X (10.12 (Sierra)) eller senare
Systemkrav för maskinvara PROCESSOR: Multicore-processor (rekommenderas: Core i7 8:e generationen 

eller senare)  
Minne: 2 GB ledigt utrymme eller mer (rekommenderas: 16 GB eller mer)  
Lagring: HDD 32 GB ledigt utrymme eller mer (rekommenderas: SSD)

Gränssnitt Hi-Speed USB 2.0 x2 (för PC x1, för USB-minne x1),  
1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T

Strömkälla AC 100–240 V 50/60 Hz
Energiförbrukning (drift) Skrivare: Cirka 140 W Bläckkabinett: Cirka 28 W
Driftförhållanden Temperatur: 10–35 °C, Luftfuktighet: 20–80 % (ej kondens)
Skrivarmått 1 712 mm (B) x 1 809 mm (D) x 1 336 mm (H)
Vikt 330 kg
Miljömässigt WEEE, RoHS (EU, Kina, Korea, Indien), REACH

Bläck och förbrukningsartiklar
UltraChrome DG svart (1,5 L) C13T47W100
UltraChrome DG cyan (1,5 L) C13T47W200
UltraChrome DG magenta (1,5 L) C13T47W300
UltraChrome DG gul (1,5 L) C13T47W400
UltraChrome DG vit (1,5 L) C13T47WA00
Underhållsvätska (1,5 L) C13T47WB00
Rengöringsvätska (1,5 L) C13T44A900
Förbehandlingsvätska C13T43R100

Produktalternativ
Stort hängartryckbord 406 x 508 mm C12C936241
Medelstort hängartryckbord 356 x 406 mm C12C936261
Litet hängartryckbord 254 x 305 mm C12C936281
Extra litet tryckbord 178 x 203 mm C12C933951
Tryckbord med medelstor ränna (Polo) 356 x 406 mm C12C933961
Tryckbord för ärmar och fickor 102 x 102 mm C12C933971

Servicealternativ 
1 år service på plats CP01OSWHCH74
1 år självreparationsservice med kundanpassade huvuden CP01OSCRCH74
3 år självreparationsservice med kundanpassade huvuden CP03OSCRCH74
5 år självreparationsservice med kundanpassade huvuden CP05OSCRCH74

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

@EpsonEurope

epson-sweden

Den här skrivaren har underhållsreservdelar, inklusive skrivarhuvuden, och du hittar information om skrivarens livslängd via Epsons supportdesk www.epson.se/support

www.instagram.com/epsoneurope
https://www.linkedin.com/company/epson-sweden/



