
SureColor SC-T5200D
KARTA PRODUKTU

Bardzo wydajna 36-calowa drukarka z dwiema rolkami papieru, która 
oferuje wydajność w przystępnej cenie, pozwalając oszczędzić czas i 
pieniądze

Drukarka SureColor SC-T5200D pozwala osiągnąć maksymalną wydajność przy 
drukowaniu projektów graficznych oraz dokumentów tworzonych w programach CAD i 
GIS. Dwie rolki papieru i duża szybkość drukowania spełniają potrzeby klientów w 
zakresie produktywności i elastyczności. Głowice drukujące PrecisionCore TFP firmy 
Epson nie wymagają wymiany i wraz z atramentem UltraChrome XD oferują najwyższy 
poziom wydajności oraz obsługę różnych rodzajów nośników.

Idealne do druku grafik i projektów CAD i GIS
SureColor SC-T5200D to jeden z modeli w serii SureColor SC-T — szybkich, 
czterokolorowych drukarek wielkoformatowych przeznaczonych do drukowania 
wysokiej jakości grafiki displayowej oraz rysunków tworzonych w oprogramowaniu 
CAD i GIS w drukarniach komercyjnych, punktach kserograficznych, firmach 
architektonicznych, budowlanych i inżynierskich, sklepach i instytucjach edukacyjnych.

Wysoka wydajność
Aby zapewnić maksymalną wydajność i elastyczność, drukarka SC-T5200D została 
wyposażona w dwie rolki papieru i funkcję automatycznego ładowania papieru oraz 
przełączania między nośnikami; jest również szybka — wydrukowanie arkusza A1 
zajmuje tylko 28 sekund.

Szybkość
Drukarka SureColor SC-T7200D wyposażona została w 1 GB pamięć RAM, dzięki 
czemu zapewnia ultraszybkie przetwarzanie obrazu, oraz opcjonalny dysk twardy o 
pojemności 320 GB do przechowywania zadań w pamięci podręcznej. Opcjonalna 
obsługa języka PostScript przy użyciu dwóch procesorów 1,6 GHz umożliwia szybkie 
drukowanie dużych plików zawierających wiele danych bezpośrednio z popularnych 
aplikacji do projektowania i programu CAD.

Wysoka jakość wydruków
Połączenie tuszu pigmentowego UltraChrome XD z głowicami drukującymi 
PrecisionCore TFP firmy Epson zapewnia najwyższą dostępną na rynku jakość 
wydruków, które są zawsze tak samo precyzyjne. Tusz pigmentowy UltraChrome XD 
jest odporny na wodę i rozmazywanie, zapewnia głęboką czerń i wyraźne linie — 
pożądane przy drukowaniu szczegółowych projektów technicznych — a także żywe 
kolory, niezbędne przy drukowaniu wysokiej jakości obrazów i plakatów na nośnikach 
powlekanych i niepowlekanych — w tym na grubym kartonie o grubości do 1,5 mm.

KLUCZOWE CECHY

Dwie rolki
Automatyczne ładowanie nośnika i 
przełączanie zapewnia większą wydajność i 
elastyczność
Szybkie przetwarzanie
Szybkie drukowanie projektów graficznych i 
dokumentów utworzonych w programach 
CAD oraz GIS
Głowica drukująca PrecisionCore TFP
Trwałe głowice drukujące, których nie trzeba 
wymieniać przez cały okres eksploatacji
Atramenty UltraChrome XD
Drukowanie żywych obrazów w wysokiej 
jakości — odpornych na wodę i 
rozmazywanie
Obsługa PostScript za pomocą 2 
procesorów 1,6 GHz
Szybkie i bezpośrednie drukowanie różnych 
formatów i objętości plików



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Technologia tuszów Ultrachrome® XD

DRUKOWANIE
Kolory Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Żółty, Magenta
Minimalna wielkość kropel 3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Formaty papieru A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36 " (91.4 cm)
Marginesy drukowania na 
nośniku w arkuszach

Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)

Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,5 mm
Drukowanie bez marginesów 
włączone

254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 
mm

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 61 W, 3 W (w trybie czuwania), 0,5 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 1.405 x 974 x 1.128 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 118 kg
Emisja hałasu Praca: 6,8 B (A)
Poziom hałasu Praca: 50 dB (A)

INNE FUNKCJE
Pamięć Drukarka: 1 GB
Emulacje ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opcja)
Funkcje Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera
Scanner not included with delivery 

INNE
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Linux, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 
8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-
bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, 
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Przyłącza Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Złącze USB 2.0 typu B, USB Hi-Speed 
— zgodny ze specyfikacją USB 2.0

Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczna gilotyna, Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support

DRUKOWANIE
Rozdzielczość drukowania 2.880 x 1.440 DPI

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI
Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SureColor SC-T5200D

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Kabel zasilający
Pojedyncze wkłady atramentowe


