
SureColor SC-P600
FIŞĂ TEHNICĂ

O imprimantă rapidă, flexibilă şi uşor de utilizat cu conectivitate 
wireless superioară pentru imprimări foto profesionale, de calitate 
superioară la dimensiuni de până la A3+.

SureColor SC-P600 este cea mai bună imprimantă foto A3+ Epson din gama sa. 
Această imprimantă rapidă, flexibilă şi uşor de utilizat cu productivitate superioară şi 
conectivitate wireless superioară, imprimă fotografii de calitate profesională la 
dimensiuni de până la A3+. Ideală pentru fotografii amatori şi semiprofesionişti, 
SureColor SC-P600 este, de asemenea, perfectă pentru orice companie care necesită 
în mod regulat prezentări color de calitate superioară.

Calitate profesională 
Setul de cerneluri Epson UltraChrome HD cu nouă culori şi Vivid Magenta reproduce o 
gamă largă de culori pentru a furniza produse imprimate de calitate excelentă. Cea mai 
mare densitate a culorii negre1 (2,86 DMax pe PGPP) produce nuanţe de negru 
intense, bogate şi gradaţii de tonuri foarte fine.

Simplu de utilizat
Fiind echipată cu un panou tactil color de 2,7 inci, imprimanta este uşor de configurat şi 
gestionat, chiar şi fără utilizarea unui computer. Configurarea Wi-Fi automată2 
simplifică conectivitatea. 

Rămâneţi conectaţi
Conectivitatea wireless Wi-Fi Direct® excepţională simplifică imprimarea de pe 
dispozitive smartphone, tablete şi computere, pe lângă compatibilitatea cu Epson 
Connect3. Acceptă Apple AirPrint4. Acceptă, de asemenea, Google Cloud Print.

Imprimare flexibilă
Calea dublă de hârtie permite imprimarea A3+ pe o gamă largă de hârtii foto şi fine art, 
pânze şi medii de tipărire groase, iar capacitatea de rulare a imprimantei este perfectă 
pentru imagini panoramice de mare impact. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Cerneluri UltraChrome HD, în nouă culori
Imagini cu o calitate excepţională a culorilor, 
cele mai intense nuanţe de negru şi tonuri 
bogate
Wi-Fi Direct şi Epson Connect
Uşor de conectat în modul wireless şi prin 
Cloud
Viteză mare
Produceţi o imprimare de 13 x 19 inci în 
doar 153 secunde
Ecran tactil color mare, de 2,7 inci
Uşor de configurat şi de gestionat
Dimensiune generoasă a cartuşului de 
cerneală
Ideală pentru volume medii de imprimări de 
fotografii la calitate profesională



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Jet de cerneală (cap de imprimare Epson Micro Piezo™)
Configuraţie duze 180 Duze negru, 180 Duze per culoare
Mărime minimă a picăturilor 2 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală Ultrachrome® HD
Rezoluţie imprimare 5.760 x 1.440 DPI

PRESIUNE
Viteză maximă de imprimare 6 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 6 Pagini/min. Colour (hârtie simplă), 44 Secunde per 

fotografie de 10 x 15 cm (Hârtie fotografică lucioasă Epson premium)
Culori Negru deschis, Negru foarte deschis, Negru fotografic, Negru mat, Cyan, Cyan deschis, Galben, 

Vivid Magenta, Vivid Magenta deschis
Pentru informaţii detaliate despre vitezele de imprimare, vizitaţi http://www.epson.eu/testing. 

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Numărul tăvilor de hârtie 3
Formate hârtie A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, Carte poştală, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 

cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, Personalizat
Duplex Manual
Margine de imprimare 0 mm sus, 0 mm dreapta, 0 mm jos, 0 mm stânga (Oriunde este definită marginea. Altfel 3 mm 

sus, stânga, dreapta, jos.)
Alimentare automată cu 
documente

Standard (încorporat)

Grosime a hârtiei adecvată 0,08 mm - 1,3 mm
Prelucrare suporturi Alimentare automată cu documente, Imprimare fără chenar, Imprimare pe CD/DVD, Fine Art Paper 

Path, Rolă de hârtie, Thick Media Support

GENERAL
Consum de energie 1,4 Waţi (mod repaus), 20 Waţi (imprimare), 0,3 Waţi (opriţi)
Tensiune de alimentare AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 616 x 369 x 228 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 15 kg

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CE21301

Cod de bare 8715946539522

Dimensiuni ambalaje individuale 750 x 490 x 410 mm

Greutate cutie 19,3 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Indonezia

Mărime palet 10 Bucăţi

SureColor SC-P600

VOLUM DE LIVRAT

Drivere şi programe utile (CD)
Cartuşe de cerneală individuale
Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid de configurare rapidă
Documente de garanţie
Instrucţiuni pentru reţea/WiFi

COMPATIBILITATEA CARTUŞELOR DE 
CERNEALĂ

T7602
T7607
T7605
T7609
T7608
T7601
T7606
T7603
T7604

DATE PRIVIND VOLUMUL DE 
CERNEALĂ

Balenă ucigaşă T7609

2.200 pagini*

2.400 pagini*

10.000 pagini*

12.000 pagini*

1.100 pagini*

2.800 pagini*

1.400 pagini*

2.100 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 
24711/24712. Volumul efectiv variază în funcţie de imaginile 
imprimate şi de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii 
suplimentare, vizitaţi www.epson.eu/pageyield

1.  În comparaţie cu imprimantele foto A3+ cu set de cerneluri
cu cel puţin 6 culori oferite de concurenţi disponibile în luna
iulie 2014
2.  Configurare Wi-Fi automată, compatibilă cu sistemele de
operare Windows 7, Windows Vista şi Mac. Configurarea
iniţială Wi-Fi necesită un cablu USB pentru utilizatorii
Windows XP - nu este inclus
3.  Epson iPrint necesită o conexiune wireless şi aplicaţia de
imprimare Epson. Funcţia de imprimare din e-mail necesită o
conexiune la Internet. Pentru mai multe informaţii şi pentru
detalii despre limbile şi dispozitivele acceptate, vizitaţi
www.epson.ro/connect
4.  Imprimantele compatibile cu AirPrint funcţionează cu iPad
(toate modelele), iPhone (3GS sau mai noi) şi iPod touch (a
3-a generaţie sau mai noi) cu ultima versiune de iOS.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

EPSON Europe B.V., Romania Office 
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter 
Sector 5, 050688 Bucuresti 
Telefon: +40 21 402 5024 
Fax: +40 21 402 5020 
www.epson.ro


