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Todellisuutta aidosti heijastava tulostus
on täällä - Ammattilaisten valokuva- ja
vedostustulostimilla markkinoiden
täsmällisin värintoisto
14. syyskuuta 2015 –Epson julkistaa SC-P-tuotesarjaan neljä uutta
taidekuva- ja vedostusmarkkinoille tarkoitettua ammattilaisten valokuva
tulostinta. Laajan värispektrin toistavat mallit sisältävät joko kahdeksan tai
kymmenen värin mustesarjan. Lisäksi niissä on Epson TFP PrecisionCore
‑tulostuspää, joka tuottaa ammattitasoisia, virheettömiä ja kestäviä
lopputuloksia. Edistyksellinen tekniikka ja lukuisat helppokäyttöiset
ominaisuudet vastaavat siitä, että käyttäjät saavat parhaan mahdollisen
työkalun kaikkiin tulostus- ja vedostustarpeisiinsa.
Sekä kahdeksan että kymmenen värin mallit (SC-P9000, SC-P7000, SC-P8000
ja SC-P6000) soveltuvat erinomaisesti ammattitasoisten valokuvien ja
taidekuvien tuotantoon. Tulostimien ABW (Advanced Black and White) ‑tila
mahdollistaa, että lopputulosten värit ovat sävykkäitä ja kirkkaita. Mustat
ovat voimakkaita ja syviä ja valkoiset puolestaan raikkaan puhtaita.
Epson Europen vanhempi tuotepäällikkö Marco van Niekerk kuvailee tuotteita
näin: ”Epsonin ylivertainen teknologia ja osaaminen ovat aina auttaneet
valmistamaan tulostimia, jotka ylittävät asiakkaiden odotukset. Uusi mallisto
ei ole poikkeus. PrecisionCore -tekniikan ansiosta asiakkaat voivat luottaa
siihen, että lopputulosten laatu ja tarkkuus säilyvät samanlaisina myös ajan
kuluessa.”
Kahdeksan värin UltraChrome HD ‑pigmenttimustesarjaa käyttävien SCP8000- ja SC-P6000-mallien tulosteissa on erittäin hyvä säilyvyys ja laaja
värintoistoalue. Lisäksi musta ja valkoinen voidaan toistaa neutraaleina tai
sävytettyinä. Ammattimaisten valokuvien ja taidekuvien tulostukseen

soveltuvat laitteet ovat erityisen taitavia toistamaan ihon värisävyt
luonnollisina käytettäessä Matte-papereita.
SC-P9000 ja SC-P7000 ovat puolestaanpäteviä vedostuslaitteita. Epsonin
vankkaa perinnettä näillä markkinoilla jatkavat mallit tuottavat äärimmäisen
tarkkoja tulosteita ja värejä, jotka säilyvät samoina koko
painoksessa.Kymmenen värin UltraChrome HDX ‑mustesarjaa käyttävien
laitteiden tarkat tulokset selittää laaja värintoistoalue: 98 prosenttia Pantone3
värikartasta . Valinnaisella violetilla musteella värintoistoaluetta voidaan
laajentaa 99 prosenttiin Pantone-värikartasta[1], mikä tarkoittaa
värintoistoltaan markkinoiden tarkimpia laitteita[2].
Värimaailman johdonmukaisuutta vahvistaa entisestään kaikkien mallien
mukana tuleva Epsonin värikalibrointiapuohjelma, jolla saadaan aikaan
parhaat lopputulokset ilman kalliita lisävarusteita. Automatisoitua
värienhallintaa varten on saatavana ILS30 SpectroProofer ‑järjestelmä, jonka
avulla värien mittaus sujuu nopeasti ja tarkasti.
Mallit soveltuvat erinomaisesti pitkiin painoksiin, sillä kaikissa on riittoisat
mustepatruunat. Vähäinen virrankulutus auttaa säästämään energiakuluissa.
Ylivertaisen valonkestävyyden ansiosta tulosteet ovat parhaimmillaan vielä
pitkään tulostuksen jälkeen. Itse asiassa Premium Glossy Photo Paper
‑paperille tehdyt tulosteet säilyvät jopa 60 vuotta[3].
SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000 ja SC-P9000 tulevat saataville 1.
marraskuuta 2015.
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[1] SC-P7000 ja SC-P9000 – PANTONE® on Pantone LLC:n omaisuutta.
PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated ‑värikartan peitto 99 % tai 98 %
käytettäessä Epson Proofing Paper White Semimatte ‑paperia, Epsontulostinohjainta ja tarkkuutta 2 880 x 1 440 dpi. PANTONE-värikartan peitto
voi vaihdella, jos tulostuksessa käytetään kolmannen osapuolen
rasterikuvaprosessoria.
[2] SC-P7000V- ja SC-P9000V-mallien 99-prosenttinen Pantone-värintoisto
on tarkin verrattaessa muihin kesäkuussa 2015 saatavana olleisiin
mustesuihkutekniikkaa käyttäviin suurkoon tulostimiin ja vedostuslaitteisiin,
joissa käytetään enintään kymmentä väriä.
[3]Aika-arvio perustuu mittausstandardiin JEITA CP&dash;3901A ja seuraaviin
parametreihin:
ØGlossy Paper ‑paperi (A4-koko)
ØLämpötila: 23 °C
ØKosteus: 50 %

Tietoja Epsonista
Epson on kansainvälinen innovaatioiden edelläkävijä, jonka tarjoamien
tuotteiden valikoima ulottuu mustesuihkutulostimista ja
-tulostusjärjestelmistä, 3LCD-projektoreista sekä teollisuusroboteista
tunnistimiin ja muihin mikrolaitteisiin. Epsonin tavoitteena on ylittää
asiakkaidensa odotukset luomalla pienikokoisia ja energiaa säästäviä
tarkkuuslaitteita niin yritysten, kotikäyttäjien, kaupallisten toimijoiden kuin
teollisuudenkin käyttöön.

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtama Epson-konserni
koostuu eri puolilla maailmaa sijaitsevista 94 yrityksestä, joissa työskentelee
yli 73 000 työntekijää. Epsonilla ollaan ylpeitä yrityksen jatkuvasta
panostuksesta ympäristönsuojeluun ja paikallisiin yhteisöihin.
http://global.epson.com/
Tietoja Epson Europesta
Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähiidän, Venäjän ja Afrikan toimintojen päämaja. Epson Europe työllistää 1 655
henkilöä, ja sen myynti tilivuonna 2012 oli 1 540 miljoonaa euroa.
http://www.epson.eu
Ympäristövisio 2050
http://eco.epson.com/
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