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Budapesten a Radnóti Miklós Művelődési 
Központban a Magyar Rockmúzeum adott 
otthont a koncerttel, szakmai előadások-
kal és workshoppal színesített program-
nak. Az Epson és az LFP Center közösen 
megrendezett nyílt napján megismerked-
hettünk az Epson legújabb fejlesztéseivel. 
A magyar rockzene csarnokában 70 láto-
gatót látott vendégül prezentációkkal, 
bemutatókkal és interaktív tárlatvezetés-
sel az Epsontól Krizer Zoltán és az LFP 
Center képviseletében Osztrenkovics István. 
 

A V IL ÁG ELSŐ PANTONE AKKREDITÁLT 
ECO-SOLVENT NYOMTATÓJA! 

Az Epson bejelentette, hogy kreatív kültéri ol
dószeres nyomtatója, a 10 színes SureColor 
SCS80610 nyomtató a Pantone Solid Coated 
Colours színek 98,2%át képes reprodukálni 
(1440 × 1440 dpi 36 menetes módon, ILFORD 
nano oldószeres prémium fényes fotópapíron 
tesztelve), a Pantone Matching System®nek 
megfelelően, a Pantone értékelése és tanúsítvá
nya szerint. Krizer Zoltán, az Epson Magyaror
szág termékmenedzsere elmondta: „Mindenki 
tudja, hogy a Pantone a világ vezető színhelyes
ségi szabványa, ezért kiemelten fontos számunk
ra, hogy készülékünk 98,2%os Pantone direkt
színpontosságot képes előállítani. Ez hatalmas 

előnyt biztosít a SCS80610 nyomtató számára, 
és garanciát jelent a vásárlóknak, hogy a kinyom
tatott anyagaik ugyanolyan jól fognak kinézni 
a valóságban, mint ahogy a számítógép képer
nyőjén.” A legújabb duál Epson PrecisionCore 
TFP nyomtatófejet és az új összetételű Ultra 
Chrome GS3 tintát alkalmazó SCS80610 az 
Epson csúcsmodellje a kültéri oldószeres nyom
tatók között. 

A készüléket úgy tervezték, hogy nagy nyom
tatási sebesség mellett is tartós, magas minőségű 
nyomatok előállítására legyen alkalmas, valamint  
a legszigorúbb követelményeket támasztó rek
lámgrafikai alkalmazásoknak is megfeleljen, 
illetve olyan speciális esetekre is megoldást kí
náljon, amikor rendkívüli minőségre és élénk 
színekre van szükség. Az új SureColor SCS kül
téri oldószeres nyomtató termékcsalád iránti tö
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meges érdeklődés miatt az Epson növelte profesz
szionális nyomtatóinak gyártási kapacitását, 
hogy lépést tudjon tartani a kereslet rohamával.

A Z „ÉV FOTÓNYOMTATÓJA”  
A Z EPSONTÓL! 

Az Európai Digitális Sajtószövetség (EDP) a leg
jobb fotónyomtató kategóriában a rendez
vényen is bemutatott 64” méretű SureColor 
SCP20000es nyomtatót hirdette ki győztes
ként. A PrecisionCore MicroTFP nyomtatófejnek 
köszönhetően a felhasználók a rendkívüli tel
jesítmény mellett a kiváló minőséget is megta

pasztalhatják.  A precíziós nyomathordozóada
goló rendszernek köszönhetően – amely egy új 
fejlesztésű, kameraalapú papíradagolóstabilizá
tort és papírinduktív görgőrendszert is magában 
rejt – mindenki biztos lehet a nyomtató folyama
tos működésében.  

A CÍMKENYOMTATÓK PIACÁN AZ EPSON!

Nagy volt az érdeklődés az Epson új ColorWorks 
C7500 iránt is, hiszen a gyártó ezekkel az eszkö
zökkel demonstrálta, miként bővíthető a cégek 
szolgáltatási portfóliója a megfizethető ár és a 
magas minőségi elvárások mellett.


