MÁY IN PHUN TRỰC TIẾP LÊN VẢI
SURECOLOR SC-F3030

TỐC ĐỘ VƯỢT TRỘI,
CHẤT LƯỢNG
ĐẲNG CẤP CÔNG NGHIỆP.

Chất lượng in ưu việt nhờ đầu in cấp độ công nghiệp đầu tiên của Epson
dành cho máy in phun trực tiếp lên vải.
Để phục vụ cho các doanh nghiệp có sản lượng in lớn, Epson ra mắt
SC-F3030, máy in DTG công nghiệp đầu tiên của hãng với giải pháp
hộp mực dung tích lớn. Các xưởng in giờ có thể sở hữu chi phí vận hành thấp,
giảm thiểu được thời gian chết nhờ thiết kế cho phép tự thay thế sửa chữa và
tính năng theo dõi quản lý từ xa Epson Cloud Solution PORT.

CHÚ TRỌNG ĐẾN CHI TIẾT
Chất lượng in xuất sắc

Khả năng in ổn định và màu sắc nhất quán với
độ phân giải hình in lên đến 1200dpi.

Năng suất mạnh mẽ

Đáp ứng nhu cầu in cao nhờ tốc độ đáng kinh ngạc
cùng giải pháp mực dung tích lớn đầy cách mạng.

Thời gian chết giảm thiểu

Đầu in thiết kế cho phép người dùng dễ dàng tự thay
thế, đưa chiếc máy quay trở lại sản xuất nhanh hơn.

MÁY IN TRỰC TIẾP LÊN VẢI
CẤP ĐỘ CÔNG NGHIỆP
MẠNH MẼ & CÁCH MẠNG.

Epson mang đến một chiếc máy in đầy cách mạng ở cấp độ
công nghiệp. SC-F3030 định hướng cho doanh nghiệp bạn vươn
lên vị trí dẫn đầu trong ngành dệt may đa dạng này.
Chiếc máy cho ra chất lượng đẳng cấp thế giới với tốc độ sản
xuất nhanh chưa từng có, tận dụng tối đa các giải pháp tiên tiến
từ Epson để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới.

MÁY IN PHUN TRỰC TIẾP LÊN VẢI
SURECOLOR SC-F3030

HIỆN THÂN ĐÍCH THỰC CỦA CHÍNH XÁC VÀ HIỆU QUẢ
SC-F3030 của Epson cho doanh nghiệp của bạn lợi thế cạnh tranh trong ngành công
nghiệp in vải liên tục biến động này, bằng việc tích hợp năng suất cao và chất lượng in
chính xác, cho phép in số lượng rất lớn trong khoảng thời gian ngắn.

CÔNG NGHỆ ĐẦU IN
An tâm sản xuất với công nghệ Nozzle Verification Technology (NVT) của Epson,
cho tính năng tự động kiểm tra độ chính xác của các tia phun trong quá trình
vận hành. Nếu các tia phun có bất kì trục trặc nào, công nghệ Piezo của chúng
tôi sẽ liên tục tính toán bù trừ và đảm bảo duy trì chất lượng in cao nhất.

TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH
Cho phép in vải dày tới 29.5mm, SC-F3030 sử dụng cảm biến tự động nhận diện được
độ dày bề mặt vải và điều chỉnh bàn in cho phù hợp, giảm bớt thao tác và lỗi của
người vận hành.

TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG IN ƯU VIỆT
Làm bất ngờ các khách hàng của bạn với màu sắc hấp dẫn và tốc độ in nhanh đến kinh
ngạc, tất cả trở nên dễ dàng nhờ những công nghệ cao cấp ẩn trong chiếc máy SC-F3030

CHẤT LƯỢNG IN VƯỢT TRỘI

NHANH CHÓNG HỒI VỐN

Chiếc máy Epson SC-F3030 đáng tin
cậy, có chất lượng in xuất sắc trên
hàng loạt các loại vải khác nhau có
thành phần cotton. Với độ phân giải
lên đến 1200 x 1200 dpi, bạn giờ có thể
vượt qua mọi mong đợi và đảm bảo độ
hài lòng tối đa cho khách hàng.

Epson SC-F3030 thừa hưởng công
nghệ đầu in PrecisionCore Micro mới
hoàn toàn, cho tốc độ in nhanh và giữ
chất lượng ổn định trên các loại vải
khác nhau. Với tộc độ in siêu nhanh chỉ
34 giây cho áo trắng và 52 giây cho áo
đen, SC-F3030 giúp bạn gia công đơn
hàng lớn, giao trả hàng nhanh, bứt phá
trong cạnh tranh.

THAY ĐỔI CUỘC CHƠI VỚI KHẢ NĂNG IN BỀN BỈ, KHÔNG GIÁN ĐOẠN
SC-F3030 của Epson được thiết kế bền bỉ với độ tin cậy cao, cho chủ doanh nghiệp cảm giác
an tâm tuyệt đối. Trường hợp xảy ra trục trặc kĩ thuật, việc sửa chữa máy cũng được đơn giản
hóa tối đa, loại bỏ thời gian chết gây ra bởi các lỗi vặt khi vận hành.

GIẢI PHÁP HỘP MỰC DUNG TÍCH LỚN
Hộp mực dung tích lớn của Epson với các túi mực 1.5 lít đầy tiện lợi và hiệu quả.
Hệ thống mực đặt trước máy nên các túi mực được thay thế đơn giản và nhanh chóng.
Thời gian thay mực và chi phí vận hành giảm thiểu sẽ nâng cao năng suất cho doanh nghiệp.

BẢO DƯỠNG ĐƯỢC CẢI THIỆN
Hộp chứa đầu in mới cùng tấm lọc bụi thiết kế tối ưu giúp giảm các vấn đề trục trặc xảy
ra ở tia phun và giảm việc can thiệp vệ sinh thủ công, nhờ vậy thời gian chết trong sản
xuất thấp đi đáng kể. Thêm vào đó, màn hình hiển thị LCD đã được nâng cấp giao diện,
bạn có thể dễ dàng theo dõi các thông tin quan trọng như lượng mực, nhiệt độ, độ ẩm.

TÍNH NĂNG TỰ SỬA CHỮA
Tính năng tự sửa chữa của Epson cho phép một số bộ phận, cụ thể như đầu in được
thay thế dễ dàng bởi người dùng mà không cần bất kì công cụ nào. Thời gian chết
và những rắc rối kĩ thuật đã được giảm đến xuống tối thiểu. Một chiếc máy phục hồi
nhanh sau hỏng hóc đồng nghĩa với năng suất cao hơn cho doanh nghiệp của bạn.

EPSON CLOUD SOLUTION PORT
Là giải pháp quản lý từ xa dựa trên nền tảng lưu trữ đám mây dành cho Epson và người
dùng, Epson Cloud Solution PORT cho phép quản lý hàng loạt các máy in kết nối trong
cùng hệ thống, cung cấp tình trạng và báo lỗi khi cần thiết. Người dùng có thể dễ dàng
nhận diện và tìm phương án giải quyết tức thì để giảm tối đa gián đoạn trong in ấn.

1,336 mm

1,809 mm
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