
SureColor SC-P400

NADAJ WYDRUKOM 
GŁĘBIĘ KOLORÓW



WYOBRAŹ SOBIE 
POTENCJAŁ
JAKOŚĆ DRUKU, NA JAKĄ ZASŁUGUJĄ  
TWOJE ZDJĘCIA
SC-P400 to niedroga drukarka, która wykorzystuje profesjonalne tusze 
pigmentowe i jest wyposażona w liczne złącza. Ponieważ wspaniale nadaje 
się do tworzenia błyszczących odbitek w formatach do A3+, jest wręcz 
idealna dla osób, które chcą poznać tajniki drukowania profesjonalnych 
fotografii. Ponadto jej obsługa jest niezwykle łatwa z uwagi na wiele różnych 
funkcji drukowania mobilnego i możliwość łatwego podłączenia do innych 
urządzeń.

NIESKAZITELNE ODBITKI
Zestaw pigmentów UltraChrome HiGloss2 w siedmiu kolorach  
z optymalizatorem połysku pozwala uzyskać błyszczące odbitki  
o szerokiej gamie wyrazistych kolorów. Wyobraź sobie potencjał 
drukowania fotografii — wysoki połysk, szeroka gama kolorów  
i wyjątkowo wysoka rozdzielczość drukowania gwarantują niezwykłą 
dokładność i profesjonalny wygląd odbitek.



1 — Porównanie z konkurencyjnymi drukarkami drukującymi w formacie A3+ z zestawem 

siedmiu lub więcej tuszów pigmentowych (dostępnymi na rynku w lipcu 2015 r.)

OŻYW SWOJE 
ZDJĘCIA
RÓŻNORODNE FORMATY DRUKOWANIA
Zaprojektowana tak, aby umożliwić fotografom prezentację odbitek na 
różnych nośnikach, drukarka SC-P400 obsługuje papiery artystyczne, 
błyszczące i matowe w formacie do A3+ i grubości do 1,3 mm. Możliwość 
ładowania papieru od tyłu ułatwia drukowanie na papierze artystycznym, 
a obsługa nośników ciągłych w rolce z 2-calowym rdzeniem pozwala 
tworzyć odbitki panoramiczne i drukować w niestandardowych formatach. 
Drukarka obsługuje także drukowanie na płytach CD i DVD.

SZYBKA ŁĄCZNOŚĆ
Zaprojektowana z myślą o jak najlepszej komunikacji z innymi urządzeniami 
drukarka ma wbudowane interfejsy Ethernet i USB, a także Wi-Fi do 
bezprzewodowego drukowania z komputerów, tabletów i smartfonów  
za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Epson iPrint.

KOMPAKTOWA I ENERGOOSZCZĘDNA
Stylowa drukarka biurkowa jest najmniejszą i najlżejszą dostępną na 
rynku fotograficzną drukarką A3+ wykorzystującą tusze pigmentowe1,  
co w połączeniu z niskim poborem mocy czyni z niej idealne urządzenie 
do domu, studia czy biura. 
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku Metoda drukowania Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dyszy Czerń: 180 dysz  
Kolor: 180 dysz dla każdego koloru

Minimalna wielkość kropli 1,5 pl

Technologia atramentowa Ultrachrome® Hi-Gloss2

Rozdzielczość druku 5760 × 1440 dpi

Drukowanie Maksymalna szybkość druku 9 str./min. monochromatycznie (zwykły papier), 5 str./min. w kolorze (zwykły papier)*

Kolory Czerń fotograficzna, czerń matowa, cyjan, żółty, magenta, czerwony, pomarańczowy, 
optymalizator połysku

Obsługa papieru/nośników Formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, letter, letter legal, postcard, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm,  
13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 100 × 148 mm

Druk dwustronny Ręczna obsługa

Margines drukowania 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (jeśli jest zdefiniowany margines.  
W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).

Automatyczny podajnik 
arkuszy Tak

Kompatybilna grubość papieru 0,08–1,3 mm

Obsługa nośników Automatyczny podajnik arkuszy, drukowanie bez marginesów, drukowanie na płytach CD 
lub DVD, ścieżka papieru artystycznego Fine Art, papier w rolce, obsługa nośników 
o większej grubości

Informacje ogólne Zużycie energii 20 W (drukowanie), 0,3 W (wyłączona)

Napięcie zasilania prąd zmienny, napięcie 220–240 V, 50–60 Hz

Wymiary produktu 622 × 324 × 219 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Waga produktu 12,3 kg

Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 ×64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8.1, Windows 8.1 ×64 Edition, Windows Vista, Windows Vista ×64

Interfejsy USB, Ethernet, Wi-Fi

Usługi drukowania mobilnego 
i w chmurze Epson Connect (iPrint)

Poziom hałasu 52,8 B (A) (zgodnie z wzorcem ISO 7779 na błyszczącym papierze fotograficznym  
Epson Premium Glossy Photo Paper/w trybie Photo RPM)

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: +48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub w witrynie www.epson.pl 

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

*Szczegółowe informacje o szybkości drukowania można uzyskać na stronie http://www.epson.eu/testing.


