
SureColor™ SC-F2100 Doğrudan giysi üzerine baskı 

Her seferinde 
benzersiz kalite



Teknolojimiz, 
yaratıcılığınızı teşvik eder

En iyi kaliteyi sunan ve yüksek verimlilik sağlayan bir DTG 
(Doğrudan Giysiye Baskı Yapan) yazıcı arıyorsanız Epson’un 
SureColor SC-F2100 ürününden başkasına bakmayın.

İster talep üzerine benzersiz ürünler yaratan hırslı bir yeni girişim olun, ister 
yüksek hacimlerde giysi üreten köklü bir işletme olun, SureColor SC-F2100 
işletmenizi daha ileri taşımanıza yardımcı olacak. En son çıkan ve en ileri 
seviye DTG yazıcımız olarak, bu ürün hemen hemen her türlü işletmenin 
yararlanabileceği güvenilirliği, verimliliği ve maliyet tasarrufunu sağlar.

Epson’da uzun bir süredir baskı inovasyonunun standartlarını belirliyoruz. Bazı 
üreticiler bileşenlerinin geliştirmesini dış kaynaklara yaptırırken, biz her şeyi 
kendi bünyemizde yapıyoruz.

Total bir çözüm sağlayıcı olarak SureColor SC-F2100 bizim tarafımızdan 
tasarlandı ve yaratıldı. Yazdırma kafasından mürekkebin kendisine kadar her 
şey olası en iyi performansı sağlamak için uyum içinde çalışır ve yüksek kaliteli 
tişört baskısını kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.

İlk bakışta öne çıkann faydalar

Müşteri taleplerine kolaylıkla adapte olur – çeşitli stillerde giysiler ve diğer ürünler üzerinde baskı alınabilir

Canlı renkler üretir – beyaz ve renkli giysilerinizin üzerine basılan tasarımları yoğunlaştırabilirsiniz

Daha çok çalışır – yazıcıdan daha fazla verim alırsınız ve sonuç olarak satışlarınızı arttırırsınız

İşinizi ileri götürür – hataları azaltır ve güvenilirliği arttırır 

Son teknoloji mühendislik sunar – yüksek kaliteli bileşenlerden faydalanırsınız





“SureColor SC-F2100 üzerindeki yazdırma modlarına 
bayılıyoruz. Renkler daha yoğun ve baskı üzerindeki detay 
o kadar gerçekçi ki baskılar neredeyse gerçek gibi çıkıyor!”
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

SureColor SC-F2100 içindeki bileşenler kaliteyi sağlamak için 
hassasiyetle yapılandırılmıştır. Son teknoloji mühendisliğimiz 
istikrarlı bir şekilde canlı, yüksek kaliteli ve çarpıcı yazdırma 
sonuçları üretmek için kendi geliştirdiğimiz yazılım ile birleşir ve size 
sadece işinizi geliştirmeye odaklanmak kalır.

Etkileyici kusursuzluk

SureColor SC-F2100 tişörtlerin, kapüşonlu giysilerin ve alışveriş çantalarının üzerine 
baskı yapmayı basitleştiren en hassas baskı levhamızı sunar. Hatasız hassasiyetli 
kumaş baskı levhası giysilerin kolay yüklenmesi için tasarlanmıştır ve sizin 
müşterilerinizin ihtiyaçlarına hızlıca adapte olmanızı sağlar.

Uyumlu bir baskı çözümü

SureColor SC-F2100’ün tek tek her bir özelliği baskı işleminin her aşamasında kaliteyi 
sağlamak için dikkatlice düşünülmüştür:

Sürekli büyüleyici sonuçları için PrecisionCore TFP yazdırma başlığı

İyileştirilmiş görüntü çoğaltma için çok noktalı baskı ve daha geniş bir renk gamı

Daha etkili iş hacmi için beyaz ve renkli çift vuruş modu 

Hızlı başlatma için iyileştirilmiş beyaz sirkülasyon

Çalışma şeklinize uygun olan RGB ve CMYK profil desteği 

Renkli giysiler üzerinde %30 daha hızlı baskı

Daha hızlı bir çıktı için yeni yüksek hızda baskı modelleriyle verimlilik artışından 
yararlanın. Çift vuruş modu, aynı geçiş esnasında renkli giysiler üzerine beyaz ve renkli 
baskı yapmanıza izin verir ve kısa bir sürede yüksek kaliteli renkli baskı yaratmanızı 
sağlar. 

Her seferinde 
büyüleyici sonuçlar



Kullanımı kolay, bakımı basit. Güvenilirlik, zaman ve yine zaman için 
yenilikçi özellik çeşitlerinden yararlanın.

Aksama süresinin bir seçenek olmadığı zamanlar için otomatik bakım 
fonksiyonu ile iyileştirilmiş operasyon

Üretken kalın, beyaz mürekkebin hızlı sirkülasyonu yazıcının siz 
ihtiyaç duyduğunuz anda hazır olması demektir

Müdahale etmesi için bir operatörün çağırılması için sesli ikazlar 
yaparak bir sorun olduğunda aksama süresini azaltır

Entegre Tüy Toz Yakalayıcı ve kafa temizleme ünitesi ile yazdırma 
başlığını temiz tutar

Görüntülerin daha sorunsuz şekilde kopyalanması ve daha geniş bir 
renk gamı, özellikle fotografik görüntüler için gözle görülebilir şekilde 
iyileştirilmiş sonuçlar için kaliteli tarama

Epson UltraChrome DG mürekkebinin ve ön işleminin uluslararası 
güvenlik standartlarına göre yetişkinler, çocuklar ve bebekler için 
dahi güvenlik sertifikalı olduğuna dikkat ediniz1



Tasarımlarınızı nefes 
kesen baskılara 
dönüştürün 
Garment Creator yazılımımız göz alıcı baskıların tasarlanmasını 
ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Basit ara yüzü ve sezgisel 
navigasyonu önceden tanımlı renk yönetimi ve taslak kontrolü 
ön ayarlarınızı saklamanızı sağlarken sürekli olarak mükemmel 
sonuçlar almanızı kolaylaştırır.

Garment Creator yazılımı SureColor SC-F2100 ile standart olarak gelir ve 
aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

Kolay ya da ileri düzey kullanıcı seçenekleri ile grafik kullanıcı arayüzünü 
kullanarak metin tasarımları oluşturun 

Tek bir tasarım içinde çok sayıda görüntüyü düzenleyin 

Ölçekle, döndür ve katla gibi fonksiyonları düzenleyin

Sürekli tasarımlar için kullanıcı ön ayarları oluşturun

Renkleri beyaz, spot renk ya da şeffaf olarak değiştirin

Hem RGB hem de CMYK renk profillerini destekler

USB’den doğrudan baskı alma için dosyaları içe aktarın 

Tasarımlarınızı hızlı bir şekilde yığın halde yazdırmak için Sık Kullanılanlar 
Klasörünü kullanın

Beyaz ön izleme modunu görüntüleyin 

Yazıcıya bir iş göndermeden önce bir maliyet tahmini alın

Yazıcının durumunu ve bakım fonksiyonunu kontrol edin



“Garment Creator yazılımıyla çoklu görüntüler 
üzerinde değişiklik yapabiliyor ve metinleri kolaylıkla 
düzenleyebiliyorum; böylece küçük tasarım 
değişikliklerini dışarıya yaptırmak gerekmediği için 
zaman ve paradan tasarruf ediyorum.”
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes



Yazdırma başlığı Tip Epson PrecisionCore TFP

Yazdırma hızı 
(varsayılan)

Çiftli CMYK renkli mod 15saniye

Tekli CMYK renkli mod 27saniye

CMYK + beyaz mod 87saniye

Maks. çözünürlük Renkli 1440 × 720dpi, beyaz 1440 × 1440dpi

Mürekkep tipi Mürekkep Kartuş kapasitesi UltraChrome DG mürekkep 600ml

Ortam 100% pamuklu ya da en az %50’si pamuklu olmak üzere karışık materyaller

Bağlantı
Arka USB2.0, 100-BaseTX

Ön USB bellek slotu (USB2.0)

Güç kaynağı AC 100-240V 50/60Hz

Desteklenen OS
Garment eklentisi Windows® 7-64bit, Windows® 10, Mac OS 10.6 ya da daha üstü

Adobe® eklentisi Adobe Photoshop® and Illustrator® için eklentiler mevcut

Boyut WxDxH Ağırlık 985 × 1,425 × 490mm Yaklaşık 82kg

Baskı levhası 356 x 406mm standard ortam baskı levhası

Garanti 2 yıllık yerinde hizmet

UltraChrome DG Cyan (600ml) C13T725200

UltraChrome DG Magenta (600ml) C13T725300

UltraChrome DG Yellow (600ml) C13T725400

UltraChrome DG Black (600ml) C13T725100

UltraChrome DG White (600ml) C13T725A00

Atık mürekkep şişesi C13T724000

Tek paketli temizleme kartuşu C13T736000

Ön işlem sıvısı C13T736100

Bakım kiti C13T736200

Başlık temizleme seti C13S092001

Hava filtresi C13S092021

Büyük baskı levhası kavrama pedi C13S210075

Orta baskı levhası kavrama pedi C13S210076

Küçük baskı levhası kavrama pedi C13S210077

Büyük baskı levhası 406 x 508mm C12C933921

Orta baskı levhası 356 x 406mm C12C933931

Küçük baskı levhası 254 x 305mm C12C933941

Ekstra küçük baskı levhası 178 x 203mm C12C933951

Orta oluklu (Polo) baskı levhası 
356 x 406mm

C12C933961 

Manşonlu baskı levhası 102 x 102mm C12C933971 

Ön işlem silindir seti C12C891201

Ön işlem için değişim 
silindirleri (3 parça)

C12C891211

Sert silindir C12C891221

Teknik özellikler

Mürekkep ve sarf malzemeleri Seçenekler

Daha fazla bilgi için:
Epson çağrı merkezi: 0212 988 17 82
                                    0212 900 89 41

Ya da web sayfamız: www.epson.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.  
United Kingdom 0871 42 37766 West Africa (+234)8020727843
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation’a  ya da ilgili hak sahiplerine aittir. Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın 
değiştirilebilir. 

1 ECO PASSPORT by OEKO-TEX® tekstil kimyasalı tedarikçilerinin ürünlerinin sürdürülebilir bir tekstil üretiminde kullanılabildiğini göstermelerini sağlayan 
bir sistemdir. Epson UltraChrome DG mürekkebi ve ön işlemi Eco Passport sertifikalıdır. Bu Tekstil endüstrisinde uluslar arası bir güvenlik standardıdır. 
Yetişkinler, çocuklar ve hatta bebekler için dahi güvenli olduğu tasdik edilmiştir.
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