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SureColor SC-F2100 erbjuder ett komplett DTG-paket för att designa 
och trycka t-shirtar, pikétröjor, tygväskor och andra textilartiklar.

Med SureColor SC-F2100 för direktutskrift på textil kan du konfigurera och börja trycka t-
shirtar och andra produkter omedelbart med en komplett lösning som omfattar skrivare, 
skrivarhuvud, bläck och programvara. Denna nya modell ger snabbare, högkvalitativa 
utskrifter med färre ingrepp och möjlighet att skapa egen design.

En komplett lösning
SC-F2100 ingår i en komplett Epson DTG-lösning som omfattar skrivare, skrivarhuvud, 
bläck, programvara och garanti, vilket innebär att du kan vara säker på att alla delar har 
utformats och genomgått omfattande tester för att säkerställa att de fungerar optimalt 
tillsammans. 

Snabbare utskrifter med högre kvalitet
Skrivaren ger snabbare resultat än tidigare modeller, med fler inställningar för snabba 
utskrifter och förbättrad bläckcirkulering för snabbare uppstart. Dessutom omfattar den 
en förbättrad kontroll som möjliggör en smidigare återgivning av bilder och en bredare 
färgskala.

Garment Creator-programvara
Epsons mångsidiga programvara Garment Creator låter dig lägga till text och multipla 
bilder, skapa användarförinställningar för bildjustering, samt erbjuder en separat bevakad 
mapp och stöd för CMYK-bilder.

Färre användaringrepp
SC-F2100 har ett automatiskt underhållsläge med en separat rengöringspatron i syfte att 
avsevärt minska planerat underhåll, samt en dammfångare för att förhindra ludd och 
damm på skrivhuvudet. Den levereras med en greppdyna för tygvalsen som tillval samt 
ett valsgreppverktyg för att underlätta plaggplaceringen.

UltraChrome DG-bläck
Epsons UltraChrome DG-bläck levereras i 600 ml-patroner och ger livfulla färger och 
tåligt, sprickresistent vitt bläck för utskrifter på mörka tyger. Det vita bläcket cirkuleras 
inuti skrivaren för att motverka igentorkning.

Miljövänlig
Epsons UltraChrome DG-bläck har tilldelats en ECO PASSPORT-certifiering från OEKO-
TEX®¹

VIKTIGA FUNKTIONER

Högre hastighet och kvalitet
Ytterligare snabba utskriftslägen och mjukare 
bildåtergivning
Komplett Epson-lösning
Inklusive skrivare, skrivarhuvud, bläck, 
programvara och garanti
Mångsidig Garment Creator-programvara
Lägg till bokstäver och kombinera bilder för 
att skapa en unik design
Mindre underhåll
Automatiskt underhållsläge med en separat 
rengöringspatron
UltraChrome DG-bläck
Livfulla färger och tåliga, sprickresistenta vita 
nyanser



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Bläckuppsamlingsflaska T724000 C13T724000

Singlepack Cleaning Cartridge T736000 C13T736000

Maintenance Kit T736200 C13T736200

Epson Head Cleaning Set S092001 C13S092001

Air Filter S092021_F2000 (Air Filter x1pc, Cleaning sheet for scale x 5 sheets) C13S092021

UltraChrome DG Black T725100 (600ml) C13T725100

UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) C13T725200

UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) C13T725300

UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) C13T725400

UltraChrome DG White T725A00 (600ml) C13T725A00

Platen Grip Pad - L C13S210075

Platen Grip Pad - M C13S210076

Platen Grip Pad - S C13S210077

Pre-treatment Liquid C13T43R100

OPTIONAL ACCESSORIES

SureColor SC-F2100 Sleeve Platen

C12C933971

SureColor SC-F2100 Extra Small Platen

C12C933951

SureColor SC-F2100 Large Platen

C12C933921

SureColor SC-F2100 Medium Platen

C12C933931

SureColor SC-F2100 Polo Platen

C12C933961

SureColor SC-F2100 Small Platen

C12C933941

LOGISTIKINFORMATION

SKU C11CF82301A0

Streckkod 8715946660790

Tillverkningsland Kina

SureColor SC-F2100 (5C)

LEVERANSOMFATTNING

CD Manual
Huvudenhet
Ink set
Hård roller
Underhållspaket
Medelstort tryckbord

1.  ECO PASSPORT by OEKO-TEX® är ett system som låter
leverantörer av textilkemikalier kan demonstrera att deras
produkter kan användas inom hållbar textiltillverkning.
Epsons UltraChrome DG-bläck och förbehandling är
certifierade av Eco Passport. Det här är en internationell
säkerhetsstandard inom textilbranschen. Det har
certifierats som säkert för vuxna och barn, inklusive
spädbarn.

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

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

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


