
�SureLab�D7�Studio�EM
DATASHEETS

Dit microlab bevat de MicroPiezoTM -printkop-, inkjet- en 
beeldverwerkingstechnologie. De SureLab D7 Studio bevat een 
bestellingsterminal en er passen maximaal twee printers in de module. 
Gebruikers kunnen tot maximaal zes extra D700-printers toevoegen 
die in elke module in paren kunnen worden geplaatst. Het microlab 
kan op de winkelvloer worden gebruikt als een self-service-systeem of 
als microlab voor fotoproductie achter de toonbank voor grotere 
afdrukhoeveelheden.

Schaalbaar en productief
De modules van de SureLab D7 Studio worden bediend door een bestellingsterminal met 
een multi-aanraakscherm van 22 inch. Vanaf de terminal kunnen afdruktaken worden 
verzonden naar de SureLab D700 en D3000, en naar Epson grootformaatprinters om 
posters en canvas te maken. Dit scherm kan ook digitale advertenties naar wens 
weergeven en de LED-verlichting kan geheel aan de kleurthema's van de winkel van de 
klant worden aangepast. De kosten per afdruk zijn laag en er kunnen hoge 
printsnelheden (voor afdrukken van 10 x 15 cm) van 360 vellen per uur en een hoge 
resolutie tot 720 x 1440 dpi worden behaald. De SureLab D7 Studio ondersteunt vele 
soorten invoerbronnen1. 
Uitstekende flexibiliteit
Het heeft vele sjablonen en maakt hoogwaardige afdrukken, panorama-afdrukken, 
leporello's, vierkante foto's, kalenders, fotocollages en briefkaarten op een grote reeks 
media. Met onder andere matte, glanzende en zijdeglanzende media op papierbasis van 
10,2 cm tot 21 cm breed en 8,9 cm tot 100 cm hoog. 
Betrouwbaar en van hoge kwaliteit
De SureLab D7 Studio gebruikt Epsons inkjetprinter (de SureLab D700), heeft een breed 
kleurenspectrum en drukt scherpe beelden af. De printer heeft een onderhoudsinterval 
van 100.000 afdrukken met permanente onderdelen om reparaties te minimaliseren, 
heeft een duurzaam mes en vereist weinig onderhoud, wat uitvaltijd vermindert en tijd en 
geld bespaart. Ook UltraChrome D6-S-inkt wordt ondersteund. 

KEY FEATURES

Schaalbaar systeem
Er kunnen tot 4 modules worden gebruikt met 
max. 2 D700-printers per module
Intuïtieve interface met 22 inch-
aanraakscherm
Veeg- en knijpbewegingen om door de 
software te navigeren
Op maat gemaakt om aan uw behoeften te 
voldoen
Kan als een self-service-systeem worden 
gebruikt of achter de toonbank als microlab
Flexibele media
Drukt af op glanzende, zijdeglanzende en 
matte media op papierbasis
Productief
Modules kunnen tegelijkertijd worden gebruikt 
bij grotere afdruktaken



PRODUCT SPECIFICATIONS

OVERIGE

Garantie 12�maanden�On-site

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CD62001BE

Streepjescode 8715946542652

Land van herkomst China

Palletformaat 1�stuks (1 x 1)
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VERBRUIKSMATERIAAL

SureLab Pro-S Paper Glossy 4x65 2 rolls

� C13S450060

SureLab Pro-S Paper Glossy 5x65 2 rolls

� C13S450061

SureLab Pro-S Paper Glossy 6x65 2 rolls

� C13S450062

SureLab Pro-S Paper Glossy 8x65 2 rolls

� C13S450063

SureLab Pro-S Paper Glossy A4x65 2 rolls

� C13S450064

SureLab Pro-S Paper Luster 5x65 2 rolls

� C13S450065

SureLab Pro-S Paper Luster 6x65 2 rolls

� C13S450066

SureLab Pro-S Paper Luster 8x65 2 rolls

� C13S450067

SureLab Pro Paper ArtMatte 6x65 2 rolls

� C13S450068

SureLab Pro Paper ArtMatte 8x65 1 roll

� C13S450069

SureLab Pro Paper ArtMatte A4x65 1 roll

� C13S450070

T7821 Black SURELAB SL-D700

� C13T782100

T7822 Cyan SURELAB SL-D700

� C13T782200

T7823 Magenta SURELAB SL-D700

� C13T782300

T7824 Yellow SURELAB SL-D700

� C13T782400

T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700

� C13T782500

T7826 Light Magenta SURELAB SL-D700

� C13T782600

Maintenance Tank T582000

� C13T582000

1. 1Bijvoorbeeld geheugenkaarten, USB, cd/dvd,
Bluetooth, Facebook, smartphones en tablets.

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

Epson Europe BV – Vestiging België 
Belgicastraat 4 – Keiberg 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be 

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05  /oproep + 0.15  /min.) 
www.epson.nl


