
 פתרון הדפסה מקצועי 
תוצאות יוצאות מהכלל

SureLab SL-D800 מדפסת פוטו מסחרית



 מדפסת פוטו 
 מסחרית שמפיקה 
תוצאות מקצועיות

 ה- SureLab SL-D800 היא מדפסת קומפקטית להפקת 
 פוטו מסחרית. היא מתוכננת עבור חנויות צילום וצלמים 

 מקצועיים הרוצים להדפיס תמונות איכותיות ולהציע מבחר 
רחב של שירותים.

 יחד עם עלות תפעול כוללת נמוכה והחיסכון בעלויות, ה- SL-D800 מתאפיינת 
 בגמישות המאפשרת להפיק תמונות מדהימות תמונות מדהימות  על מגוון רחב של 

 סוגי מדיה כל מה שהלקוחות רוצים, ולספק תוצאות יוצאות מן הכלל. היכולת להדפיס 
 על מבחר רחב יותר של סוגי מדיה תאפשר לעסק שלך לצמוח ותהווה יתרון 

בשוק שהופך ליותר ויותר תחרותי.

 החלפת הגליל בשני שלבים וממשק המשתמש המשופר של הדרייבר מאפשרים 
 החלפה מהירה בין אפשרויות המדיה והופכים את השימוש לפשוט יותר. גם הצלמים 

ייהנו מזמני תגובה משופרים בעת השימוש במצב Quick Print )הדפסה מהירה(.

מדפסת גמישה המסייעת לתת מענה לדרישות המגוונות של הלקוחות
 ה- SL-D800 פותחה תוך מחשבה על גמישות, כדי לאפשר הדפסה על מגוון גדלים 
 וסוגים של מדיה. המדפסת תומכת בגלילים ברוחב של 89, 102, 127, 152, 203 

ו- 210 מ"מ ובאורך של 50 עד 1000 מ"מ, ובגימור מבריק, לוסטר ומאט.

 בנוסף לתמונות הסטנדרטיות, רב-התכליתיות של המדפסת מאפשרת לך להפיק 
 מגוון רחב של מוצרים. הודות ליכולת להדפיס על נייר מאט, אפשר להציע ללקוחות 
 מבחר רחב של מוצרים מודפסים, כולל כרטיסים, רפרודוקציות של עבודות אומנות, 

כרטיסי ביקור עם תמונה ותמונות פספורט.

הדפסה מהירה יותר מבלי להתפשר על איכות
 ה- SL-D800 משלבת מהירות עם איכות - מהירות הפקה של 360 הדפסות לשעה 
 Quick Print 10 ס"מ( באיכות סטנדרטית. בנוסף, המדפסת כוללת מצבx15 בגודל( 

 )הדפסה מהירה( המאפשר להתחיל בהדפסה תוך שניות מהרגע שבו המדפסת 
מקבלת את נתוני ההדפסה. במצב זה, גם החיתוך מהיר יותר.





אמינות משולבת בחיסכון

 ה- SL-D800 כוללת עיצוב משופר של הציר, החלפת נייר 
 מהירה ואינטואיטיבית יותר ואופציה למגש יציאה מוקשח 

או מגש גמיש.

 למדפסת יכולת לטפל בנפחי הדפסה גדולים בעמידות מרשימה כדי לוודא שזמני 
 ההשבתה יהיו מינימליים. תוחלת החיים הארוכה1 וצריכת האנרגיה הנמוכה במצב 

Ready Mode הופכים את ה- SL-D800 לחסכונית להפליא.

 צריכת האנרגיה הנמוכה )באופן יחסי( במצב 2Ready, מתקבלת הודות לניהול 
 מתוחכם של יחידת החימום והאוורור, ויחד עם זאת היא מפחיתה את ההשפעה 

 על סביבת המדפסת דוגמת ארונית למדפסות. בנוסף, רמת הרעש מופחתת לחצי 
במצב המתנה )Ready Mode(, כדי לקבל סביבה אופטימלית עבור הלקוחות.

חיים קלים עם תחזוקה שכולה מתבצעת באותו הצד
 ל- SL-D800 שגרת תחזוקה פשוטה לחיסכון בזמן ובמשאבים. צריך לגשת רק 
 לצד אחד של המדפסת כדי להחליף גליל מדיה, כדי לזרז את התהליך ולהפוך 

אותו לקל ולפשוט.

 גם הניהול של דגם זה משופר משמעותית: מהירות המאוורר יורדת כשההדפסה 
 יוצאת מהמדפסת. כתוצאה מכך, רמת הרעש מופחתת לחצי כדי לקבל סביבה 

אופטימלית עבור הלקוחות.

Epson SL-D800 חלק קדמי ואחורי של

חלק קדמי ואחורי של מדפסת הזרקת דיו עם ארבעה 
צבעים של חברה מתחרה

תמונת אינפרא אדום המראה פיזור חום 
במצב המתנה



פתרון הדפסה מושלם
 Epson היא שותף עסקי אמין עם מורשת מרשימה שמספקת 

 פתרון מושלם. אנחנו מציע מגוון סוגי דיו, ניירות ותוכנה, 
 שכולם נבדקו ועובדים היטב ביחד כדי לסייע להפיק את 

.SL-D800 המרב ממדפסת

כדי להבטיח הדפסה אמינה ועקבית עם איכות תמונה מעולה פעם 
 SureLab Pro-S Paper אחר פעם, מומלץ להשתמש במגוון של

.SureLab Pro Paper ArtMatte ובמדיית

מערכת הדיו UltraChrome D6r-S מספקת איכות תמונה מעולה 
המסייעת בכוונון עדין של המדפסת ומאריכה את תוחלת החיים שלה. 

מגוון הצבעים הרחב מספק תמונות מפורטות וגווני עור אמיתיים 
עם מעברי צבע חלקים וצבעי שחור עמוקים וטבעיים ועם רמת ברק 
מעולה כמו של מדפסת סובלימציה. בנוסף, הדיו האיכותי תוכנן תוך 

מחשבה על תוחלת חיים כדי להגן מפני דהיית צבעים.



תוכנה גמישה לאופטימיזציה 
של תזרים העבודה

 תוכנת OrderController של Epson מציעה גמישות ופרודוקטיביות 
 נהדרת בהדפסה, וכוללת כלים עוצמתיים לאופטימיזציה ולתיקון 

תמונות כדי להפיק תוצאות מעולות.

 זוהי תוכנה לניהול הזמנות, קלה לשימוש אך עם זאת עוצמתית, המספקת שירות אוטומטי 
או ידני עבור טעינה, עריכה, ניהול הפקה ובקרה.

מדפסת אחת עם תצורות רבות - למתן מענה מגוון לדרישות העסק
 ה- OrderController היא תוכנה גמישה המספקת הזדמנות להרחיב את יכולת ההדפסה 

ככל שהעסק גדל, ומציעה מערכת הניתנת להרחבה המותאמת לדרישת שלך. 

 התוכנה מאפשרת לשלב ארבע מדפסות SL-D800 וציוד אופציונלי נוסף. המהדורה העדכנית 
 של התוכנה מאפשרת אופטימיזציה של זרימת העבודה, ומשפרת את הפרודוקטיביות על-ידי 

הרצה בו-זמנית של עבודות מרובות. 

צילום אירועים וסטודיו
קומפקטית וקלה להעברה 

להדפסת תמונות איכותיות 
באתר האירוע. 

עם 4 מדפסות כ-כ-כ-

 10x15 הדפסה חד-פעמית / יחידה )לגודל
)Quick Print ס"מ במצב

) 10x15 ס"מ() 10x15 ס"מ לכל מדפסת(

17 שניות

Microlab -ו Kiosk מערכת
עלות תפעול כולל נמוכה, 
הפעלה וגמישות הדפסה 
משופרות, בעוד שהשטח 
הנדרש למדפסת לא גדל. 

Minilab מערכת
שיפור היעילות ו/או 

הפרודוקטיביות.
1x2x4x

1440 תמונות 
לדקה

360 תמונות 
לדקה



מערכת Minilabמערכת Kiosk ו- Microlabצילום אירועים

פתרון לכל אפליקציה

1440 תמונות 
לדקה



התחייבות לאחריות ארגונית וחברתית
 Epson מחויבת לפיתוח מוצרים עם מודעות סביבתית, כלומר שהקיימות נלקחת בחשבון מרגע 
 הרעיון ועד להשלמתו. אנחנו מסייעים ללקוחות לזהות את היתרונות הסביבתיים שמתאפשרים 

 בזכות הטכנולוגיה, על-ידי הגדרה מחדש של הייצור, רובוטיקה חדישה וחיסכון באנרגיה בעזרת 
 טכנולוגיית ההדפסה המשרדית שלנו ומהפיכה מהותית בהדפסת טקסטיל באמצעות פתרונות 

דיגיטליים.

 אנחנו מחויבים לכל 17 יעדיי הקיימות של האומות המאוחדות ולמטרות של קהילת ה- 
 Circular economy. אנחנו מציעים חידושים ברי קיימה כיוון שהבחירות שאנחנו עושים 

בתור ארגונים, יחידים או חברה יהיו חיוניות להצלחה המשותפת שלנו.

 תוכנו של פרסום זה לא אושר על-ידי האומות המאוחדות ואינו משקף את ההשקפות של האומות המאוחדות או של הגופים 
www.un.org/sustainabledevelopment הרשמיים של האומות המאוחדות או של המדינות החברות

SL-D800דגם

prints, or 5 years )”6 × ”4( 200,000עמידות / תוחלת חיי המדפסת

)Easy roll media change )two stepsהחלפת גליל משופרת

תמיכה במדיה
Media width 89mm, 102mm, 127mm, 152mm, 203mm, 210mm 

Print length 50mm – 1000mm
65m rolls of SureLab Pro-S Paper Glossy, SureLab Pro-S Paper Luster, SureLab Pro Paper ArtMatte

)120W )Operatingצריכת אנרגיה
60W )Ready Mode(

רמת רעש
55dB )Operating(

43dB )Ready Mode(
Reduced fan speed in ready state

 High Speed, Standard, High Quality, additional admin-enabled מצבי הדפסה
Quick Print Mode for quick-start printing plus quick paper ejection

Epson UltraChrome D6r-Sדיו

)prints per hour )15 × 10cm in standard quality 360מהירות הדפסה

mm 354 × 430 × 460גודל המדפסת )גxעxר(

Without tray: 520 × 460 mmדרישות שטח להתקנה )עxר(
With rigid tray: 520 × 670 mm
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1 למדפסת תוחלת חיים של 200,000 הדפסות )בגודל 4x6 אינץ'( או 5 שנים. 

2 התמונה של Epson להשוואת פיזור חום של SL-D800 לעומת דגם הזרקת דיו עם 4 צבעים של מתחרה, מרץ 2019.

www.epson.co.il או לבקר באתר Epson לקבלת מידע נוסף, נא לפנות למשרד המקומי של

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל

תמיכה:
leveloneil@epson.eu

מספר טלפון “קו חם”: 03-3761335
www.epson.co.il

Epson.co.il

https://www.facebook.com/epson.co.il

