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De SC-V7000 is Epsons eerste UV-grootformaatprinter en stelt 
borden- en displaymakers in staat om hun productportfolio uit te 
breiden.

De SC-V7000 biedt uitzonderlijke beeldkwaliteit en de flexibiliteit om te printen op een 
breed scala aan media. Hij is ontwikkeld voor het afdrukken van opvallende retail- en 
buitenborden, raamdisplays, afschermpanelen, verpakkingen, promotionele goederen en 
decorproducten. Hij biedt een veelzijdig aantal toepassingen, waarmee bedrijven hun 
productaanbod kunnen uitbreiden en consistent hoogwaardige resultaten kunnen leveren.

Afdrukken van hoge kwaliteit
Deze UV-flatbedprinter levert uitstekende printkwaliteit en levendige kleuren, omdat de 
UltraChrome UV 10-kleurinktset de afdrukken verbeterd om verbluffende resultaten te 
realiseren. De witte inkt biedt veelzijdigheid voor het printen op een bredere reeks 
producten – toegepast als basislaag op gekleurde media of om veelzijdige afdrukken met 
achtergrondverlichting te creëren. De lak biedt eenzelfde flexibiliteit, omdat hij over de 
volledige afbeelding kan worden toegepast of als een spotkleur om specifieke texturen en 
effecten te accentueren.

Productiviteit
Met de SC-V7000 kunnen bedrijven op hoge snelheid afdrukken met een maximaal 
printoppervlak van 2,5 meter bij 1,25 meter. De printkop maakt simultaan afdrukken op 
hoge snelheid mogelijk, met witte inkt en lak, zonder aan productiviteit in te boeten.

Veelzijdigheid van materiaal
Gebruikers kunnen afdrukken op een breed scala van ondergronden tot 80 mm dik, 
waaronder: acryl, polycarbonaat, pvc, glas, aluminium, metaal, polyester, schuimkarton, 
styreen, hout en steen. En met het vacuümsysteem met vier zones biedt hij echte 
flexibiliteit voor productieomgevingen.

Gebruiksgemak
De printer past de hoogte van de printkop automatisch aan afhankelijk van de media-
dikte en omvat ook een crash-sensor om potentiële kopcrashes te vermijden. De
ionisator helpt de statische lading op de media te elimineren en te verminderen, zodat inkt-
druppels niet worden afgebogen, maar op de juiste plaats landen, wat betekent dat de 
printkwaliteit
constant behouden blijft.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Uitstekende printkwaliteit
UltraChrome UV 10-kleuren inktset
Hoge afdruksnelheden
Gelijktijdig afdrukken, zelfs bij gebruik van wit, 
kleur en lak
Maximaal afdrukformaat
2,5 m x 1,25 m
Ruime keuze aan media
Om het potentiële productaanbod te vergroten
De complete Epson-oplossing
Inclusief printkoppen, inkt, firmware en 
software



VERBRUIKSMATERIAAL

UltraChrome UV Black T49V110 C13T49V110

UltraChrome UV Cyan T49V210 C13T49V210

UltraChrome UV Magenta T49V310 C13T49V310

UltraChrome UV Yellow T49V410 C13T49V410

UltraChrome UV Light Cyan T49V510 C13T49V510

UltraChrome UV Light Magenta T49V610 C13T49V610

UltraChrome UV Grey T49V710 C13T49V710

UltraChrome UV Red T49V810 C13T49V810

UltraChrome UV White T49V910 C13T49V910

UltraChrome UV Varnish T49VA10 C13T49VA10

UltraChrome UV Cleaning Liquid T49V010 C13T49V010

Waste ink bottle C13T724000

Coolant for SC-V Series C13S210135

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CH89101A0

Streepjescode 8715946692401

Land van herkomst China

SureColor SC-V7000

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Ink set
User guide

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