
Professionele prestaties 
op elk niveau

Er is nu een Epson-grootformaatprinter voor bedrijven van alle vormen en maten. De 
nieuwe SureColor SC-T-serie entry-level grootformaat- en desktopprinters maken het 
scannen en afdrukken van grote volumes eenvoudig en betaalbaar voor bedrijven 
van elk formaat. Zelfs als de printer maar af en toe wordt gebruikt, kunnen de 
PrecisionCore-spuitkoppen gebruikmaken van kleine, ronde druppels die erg belangrijk 
zijn voor het creëren van scherpe tekst en fijne lijnen. De perfecte kostenbesparende 
oplossing wanneer de afdrukproductie voor het eerst in eigen beheer plaatsvindt.

Totale eigendomskosten (TCO)

Van aanschafkosten tot verbruiksartikelen en onderhoud. 
Printkoppen zijn een integraal onderdeel van de printer en 
ontwikkeld om gedurende de gehele levensduur van het 
apparaat mee te gaan. Een ruim assortiment inktpatronen 
in diverse formaten en bulkinkt in flessen van 140 ml voor 
schaalvoordelen.

Garantie

Uw Epson-printer heeft een on-site garantie van twee 
jaar* plus optionele CoverPLus on-site garantie-uitbreiding 
beschikbaar voor 3, 4 of 5 jaar.

Gemoedsrust
NVT-technologie

De unieke Nozzle Verification Technology (NVT) en 
stofbestendigheid voorkomen drukfouten, zelfs 
wanneer de printer slechts af en toe wordt gebruikt.

Hogere snelheid vanaf de eerste afdruk

2,4 A1-pagina's per minuut en geen wachttijden 
tussendoor.

Direct afdrukken vanaf diverse apparaten

Afdrukken via wifi met compatibele apparaten en apps 
die Direct Wi-Fi ondersteunen en via Apple AirPrint™.

Innovatie
Compact ontwerp

Het strakke en compacte design past uitstekend in 
vrijwel alle omgevingen. De SC-T3100 en SC-T5100 
hebben verwijderbare voetstukken, zodat ze als 
dektopprinters gebruikt kunnen worden. Doordat het 
apparaat aan de bovenkant is gesloten, levert dit extra 
werkruimte op.

Ontwikkeld voor nauwkeurigheid en 
precisie

Micro Piezo-printkoppen leveren 
ongeëvenaarde nauwkeurigheid bij zwarte 
tekst, gekleurde grafieken en afbeeldingen.

Kwaliteit
PrecisionCore-technologie

De nauwkeurig gevormde druppels en 
het nauwkeurig geregelde volume bij een 
snelheid van maximaal 50.000 druppels 
per seconde zorgen voor indrukwekkende 
details en een professionele afdrukkwaliteit 
op hoge snelheid.

SureColor™ SC-T serie

* Een jaar on-site garantie voor SureColor SC-T3100(N), SC-T3100x en SC-T5100(N).  
Twee jaar on-site garantie voor SureColor SC-T3400(N), en SC-T5400(N)



SureColor SC-T3100, T3100x, T3100N,  
T5100, T5100N

Desktop- of vrijstaande grootformaatprinters 
met de kleinste voetafdruk binnen de serie en 
ruimtebesparend design met vlakke kanten 
voor als de ruimte beperkt is. De hervulbare 
inktoplossing van T3100x is de ideale keuze 
voor dagelijkse grootformaat afdruktaken. 
Netwerkverbinding voor afdrukken via wifi 
met compatibele apparaten die Direct Wi-Fi 
ondersteunen en via Apple AirPrintTM.

Specificaties

SureColor SC-T3400, T3400N,  
T5400, T5400M

Desktop- of vrijstaande grootformaatprinters 
voor hoogwaardige technische afdrukken 
tegen relatief lage kosten. Bijzonder 
gedetailleerde resultaten bij hoge snelheden. 
Scan en print tot 30,5 mm met de T5400M. 
Inktpatronen met hoge capaciteit – maximaal 
350 ml – die schaalvoordelen bieden. 
Netwerkverbinding voor afdrukken via wifi 
met compatibele apparaten die Direct Wi-Fi 
ondersteunen en via Apple AirPrintTM.
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Model SC-T3100(N) SC-T3100x SC-T3400(N) SC-T5100(N) SC-T5400 SC-T5400(M)

Formaat 24" 24" 24 inch 36 inch 36"

Inkt

Inktset
4 kleuren
Pigment

4 kleuren
Pigment - BK
Dye - CMY

4 kleuren
Pigment

4 kleuren
Pigment

4 kleuren
Pigment

Inktkleur CMY, Mk CMY,Bk CMY, Mk CMY, Mk CMY, Mk

I/C-volume (ml)
Bk: 50/80
Cl: 26/50

140 110/350
Bk: 50/80
Cl: 26/50

110/350

Snelheid Doorvoer (seconden)* 34 34 27 31 22

Scanner

Sensor - - - - - CIS met RGB-filters

Lichtbron - - - - - Dubbel

Optische resolutie - - - - - 600

Scansnelheid (200 dpi) - - - - -
4,5 ips (kleur) 
7,5 ips (grijs)

Maximale scanlengte (m) - - - - - 30,5

Copy

Scaling - - - - - 25 tot 400%

Maximumaantal kopieën - - - - - 99

Dikte (mm) - - - - - 0,8

Ondersteuningsbestand - - - - - Tiff/JPEG/PDF

Bedieningspaneel
4,3 inch

aanraakscherm
4,3 inch

aanraakscherm
4,3 inch

aanraakscherm
4,3 inch

aanraakscherm
4,3 inch

aanraakscherm

Media

Max. diameter (mm) Ø 110 Ø 110 Ø 170 Ø 110 Ø 170

Papierrol 2" 2" 2"/3" 2" 2"/3"

Max. dikte media (mm)
Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,3 
Vel: 0,3

Rol: 0,21
Vel: 0,27

Rol: 0,3
Vel: 0,3

Posterbord - - - - -

Randloos afdrukken - - Ja - Ja

ASF Ja (A3) Ja (A3) - Ja (A3) -

Connectiviteit
I/F USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi USB/LAN/Wi-Fi

USB direct - - Ja - Ja

Afdruktaal HP-GL/2 Ja Ja Ja Ja Ja

HDD/HW RIP - - - - -

Stroomverbruik (W)  
(afdrukken/stand-by/uitgeschakeld)

28/8/0,2 28/8/1,6 34/13/0,25 28/8/0,2 38/13/0,25

Afmetingen (mm)  
B x D x H

Met standaard 970 x 696 x 913 970 x 696 x 913** 1.080 x 750 x 1.060 1.268 x 696 x 913 1.385 x 750 x 1.060

Zonder standaard 970 x 505 x 230 970 x 680 x 230 1.080 x 668 x 585 1.268 x 505 x 230 -

Gewicht (kg)
Met standaard 38 40 64 46 88 89

Zonder standaard 27 29 49 33 76 77

*Modus: CAD-concept / media: Gewoon papier A1
**Met optionele standaard
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

@EpsonEurope

epson-nederland

epson-belgium


