
SE BEVISET

EPSON STYLUS PRO WT7900



Den højtydende og omkostningseffektive Epson 
Stylus Pro WT7900 giver emballageprøvetryk nye 
farver og klarhed. Denne 24" printer bruger hvid blæk 
til at skabe opsigtsvækkende og jævne hvide 
overgange samt præcise overlays, så du får et ægte 
alternativ til digitale proofere.

Epson UltraChrome HDR med hvid blæk
Blæksystemet med ni farver giver dig en fantastisk udskriftskvalitet med et 
bredt farveområde og fremragende hvid tæthed. Den hvide blæk gør det 
muligt at udskrive på transparente eller uigennemsigtige baggrundsfarver (pap) 
– og som verdens første vandbaserede hvide blæk er den også miljøvenlig.

Hvid toning 
Præcis farvestyring gør det muligt at tilføje diskrete farvetoner til hvid for 
at simulere den hvide blæk, der bruges i den faktiske udskrivningsproces. 
Resultaterne er ekstremt præcise farveprøvetryk. 

Relieftryk og negativt tryk
Disse to udskrivningstilstande opfylder en lang række krav til prøvetryk. 
Relieftryk bruger først hvid, derefter farver og er ideel til enten transparente 
eller uigennemsigtige medier. Negativt tryk udskriver hvide områder til sidst og 
leverer farvestrålende prøvetryk på transparente medier, som kan ses fra den 
side, der ikke er udskrevet på.
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Eksklusiv Epson  
ClearProof™ film

Dette eksklusive rullemedie i 17" 
eller 24" er det klare medievalg i 
forbindelse med kvalitetsprøvetryk. 
Med dets øgede blækbindeevne 
maksimerer det kvaliteten, selv når du 
udskriver strålende eller dybe farver, 
der kræver store blækmængder.

Nem papirhåndtering – ny papirrulleholder af flangetypen gør det nemt og hurtigt at 
foretage ændringer, så du kan udskifte papirruller på meget mindre plads

Den indbyggede, roterende medieskærer beskærer automatisk medierne hurtigt 
og præcist

Brugervenlighed

Den nye filmstabler indsamler og stabler omhyggeligt prøvetryk for at undgå at 
beskadige udskriftssiden, så du får perfekte resultater hver gang

Det store 2,5" LCD-farvepanel gør det nemt at kontrollere printeroplysninger og 
advarer dig om påkrævet vedligeholdelse som f.eks. blanding af blæk

To størrelser af separate, højtydende blækpatroner under tryk – 350 og 700 ml 
til farver, og 350 ml til hvid – gør det muligt både at matche dit workflow og 
maksimere udskrivningstiden og giver tryghed ved udskrivning natten over

Set fra udskrevet overflade

Transparent film Transparent film

Farveblæk FarveblækHvid blæk Hvid blæk

Set fra bagsiden af 
udskrevet overflade

Relieftryk Negativt tryk



Epson Stylus Pro WT7900 leverer præcise og 
pålidelige udskrifter til professionelle 
emballageprøvetryk, prøveopsætning af produktion 
og omfattende layouts. Den kombinerer det fineste 
kvalitetsoutput og fremragende farvestabilitet med 
hurtige tørretider, så udskrifterne hurtigt bliver parate.

HASTIGHED OG 
EFFEKTIVITET
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Perfekt nøjagtighed  
i punktformen

Høj produktivitet og stor 
præcision

MicroPiezo™ TFP printhovedet 
er specifikt udviklet til brug med 
tyktflydende blæk. Det optimerer 
punktform, størrelse og nøjagtighed til 
uovertruffen billedkvalitet og optimerer 
desuden udskrivningshastigheden. 
Og de ultrasmå blækdråber 
leverer hvide overgange, der indtil 
nu ikke har været mulig med en 
emballeringsproofer.

Ensartet kvalitet, nem vedligeholdelse
Epsons hvide blæk har behov for mindre blanding end normal blæk, da 
pigmentet i blækopløsningen forbliver flydende længere. LCD-panelet giver 
dig besked, når dette er nødvendigt. Det automatiske system til dysekontrol 
kontrollerer automatisk status for dyser og renser printhovedet, så du kan 
udskrive med større pålidelighed længere. Systemet bruger ingen medier, 
tager mindre end 15 sekunder at udføre og kan køre selv mellem uovervågede 
udskriftsjob.

Denne printer er udviklet, så den passer til eksisterende proof-til-print-
workflow fra førende leverandører af RIP og workflowsystemer. Den reducerer 
workflowprocessen dramatisk i forhold til digitale proofmaskiner ved at 
udskrive direkte til film uden laminering. Den valgfri SpectroProofer gør 
tingene endnu nemmere ved at automatisere en række processer som f.eks. 
oprettelse af ICC-profiler og certificering af prøvetryk.
 
Med dens kompakte størrelse passer Epson Stylus Pro WT7900 nemt ind i 
kontormiljøer, hvilket er ideelt til eksterne satellitprøvetryk. Den giver dig også 
større fleksibilitet ved udskrivning af store standardformater.

Problemfri integration, forenklet workflow

Workflow ved traditionelt DDCP-system

Workflow ved Epson Stylus Pro WT7900

Overfør billede til 
donor

Udskriv direkte 
til film

Pladefremstilling TrykDesign

Overfør billede til 
substrat (f.eks. 
lamineringsfilm)

Termisk 
komprimering



PRODUKTSPECIFIKATIONER
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Epson Stylus Pro WT7900 giver  
gratis adgang til det webbaserede 
informations- og administrationssystem  
‘MyEpsonPrinter.eu’ ved køb af den valgfri 
garantiudvidelse. Den webbaserede 
løsning gør det muligt at fjernovervåge og 
administrere dine Epson printere til store 
formater online. Få adgang til opdateret 
status og oplysninger om jobomkostninger, 
modtag e-mail-meddelelser om problemer 
som f.eks. lavt blækniveau og optimer 
printernes produktivitet, uanset hvor du 
befinder dig.

Du finder flere oplysninger på  
www.myepsonprinter.eu

HVIS DU VIL OPNÅ DE BEDSTE 
RESULTATER, SKAL DU ALTID  
BRUGE ORIGINALT BLÆK OG  
PAPIR FRA EPSON.

EPSON STYLUS PRO WT7900

UDSKRIVNINGSTEKNOLOGI

Printhoved
Dysekonfiguration
Udskrivningsretning Udskrivningsretning

Automatisk justering af hovedet, automatisk dysekontrol
Epsons nye LUT teknologi
Epson MicroPiezo™ TFP
360 dyser x 10 linjer
Tovejs-udskrivning eller udskrivning i alle retninger

UDSKRIFTSKVALITET
Maksimal opløsning

Min. blækdråbestørrelse

2880 x 1440 dpi (standardprint), 1440 x 1440 dpi (print med hvid blæk),
Epson Variable-sized Droplet teknologi
3,5 pl.

BLÆKSYSTEM
Blæk
Farver

Pladser
Blækpatronkapacitet

Epson UltraChrome HDR med hvid blæk
Pigmentbaseret blæk med otte farver + hvid (cyan, vivid magenta, gul, fotosort, lys 
cyan, vivid lys magenta, orange, grøn, hvid + 2 x rensepatroner)
11 pladser
Hvid: 350 ml, farver: 350 ml/700 ml, rensepatron: 150 ml

UDSKRIVNINGSHASTIGHED Relieftryk (720 x 1440 dpi) på A2: maks. 9,8 minutter (tovejs)*

PAPIRHÅNDTERING
Papirfødningsmetode
Rullemål
Enkeltark
Papirrulle

Udskrivningsområde (bredde)
Tykkelse
Understøttede medier (udvalg)

 
Friktionsfødning
254 mm – 610 mm
210 mm – 610 mm
2"-indvendig: Maks. diameter 103 mm (~45 m) / 3"-indvendig: Maks. diameter 
150 mm (~202 m)
Rullepapir: 406 mm – 610 mm, enkeltark: 210 mm – 610 mm
0,08 mm – 1,50 mm
Epson ClearProof Film, Epson Standard Proofing Paper, Epson Premium Glossy 
Paper, Epson Proofing White Semimatte

BETJENINGSPANEL 2,5" farve-LCD med hvid baggrundsbelysning

DRIVER Tredjeparts RIP-software, Windows-kommunikationsdriver tilgængelig

INTERFACE Standard: USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

HUKOMMELSE Printer: 256 MB, netværk: 64 MB

MÅL/VÆGT
Mål (B x D x H)
Vægt

1356 mm x 667 mm x 1209 mm
80 kg
Mål og vægt inkluderer printerbase og er omtrentlige

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER
Spænding
Strømforbrug

Vekselstrøm 100-240 V, 50/60 Hz
Drift: 70 watt, dvaletilstand: mindre end 16 watt, standby: mindre end 1 watt

STØJNIVEAU <50 dB(A)

MILJØMÆSSIGE FORHOLD
Temperatur

Luftfugtighed

Drift: 10 til 35 °C
Opbevaring: -20 til 40 °C
Drift: 20-80 % (ingen kondens)
Opbevaring: 5-85 % (ingen kondens)

EKSTRAUDSTYR SpectroProofer (ILS20EP): 7104892
SpectroProofer med UV-skærefilter (ILS20EP-UV): 7104893
Papirrulleadapter: C12C811241
Reserveblad med autoskæring: C12C815331
Vedligeholdelsesbeholder: C12C890191

GARANTI 1 års on-site garanti
Mulighed for udvidelse til 3 år, hvor dette er tilgængeligt

 

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

BLÆKPATRONER

Epson Stylus Pro WT7900 leveres med 
110 ml startpatroner

• Fotosort

• Cyan

• Vivid Magenta

• Gul

• Lys cyan 

• Lys Vivid Magenta

• Orange

• Grøn 

• Hvid 
2 x rensepatroner  
Blækpatronstørrelser:
Farvepatroner: 350 ml og 700 ml
Hvide patroner: 350 ml
Rensepatroner: 150 ml

*Billedet med cyklen bruges til test af udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt af udskrivningsforholdene.
Udskriftsformat: A1

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Generatorvej 8 C, 2730 Herlev




