EPSON – Toonaangevende professionele DIN A2-kleurenafdrukken
• Consistente, professionele kwaliteit dankzij de EPSON Micro Piezo™-technologie
• Levendige, getrouwe kleuren met EPSON UltraChrome™ achtkleureninktset
• Keuze uit flexibele, automatische of handmatige invoer en papierrol
• Eenvoudig in opzet, gebruik en onderhoud
• Afbeeldingen meer dan 75 jaar lichtecht*
• De lage totale kosten bieden uw bedrijf meer mogelijkheden

De EPSON Stylus PRO 4000 is een revolutionaire doorbraak
in de competitieve wereld van kleurenafdrukken op groot
formaat. Voortaan kunt u echt professionele consistente
kleurkwaliteit combineren met snelheid, flexibiliteit en
een eenvoudige bediening, en dat allemaal in een robuust
desktopdesign en tegen verrassend lage totale kosten.

EEN DIN A2-PRINTER MET PROFESSIONELE K
Voornaamste kenmerken
Betrouwbare EPSON Micro Piezo™-technologie
resolutie van 2880 x 1440 dpi
Indrukwekkende combinatie van snelheid en kwaliteit
EPSON Micro Piezo™-technologieën: EPSON Ultra Micro Dot™,
Variable-Sized Droplet Technology
EPSON UltraChrome™ achtkleureninktset, inclusief lichtzwarte inkt, voor
superieure fotoafdrukken en een breed kleurenscala
Twee inktsetconfiguraties - 1 x 8 kleuren, 2 x 4 kleuren
Driver regelt automatisch de overschakeling tussen matzwarte inkt en
Photo Black-inkt, afhankelijk van het type media
Patronen met hoge capaciteit zijn geschikt om 's nachts of zonder
toezicht af te drukken
Eenvoudig in gebruik en bediening
Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting voor printerinformatie
Afbeeldingen meer dan 75 jaar lichtecht*
Standaard USB 2.0- en FireWire-aansluiting
Mac- en PC-compatibel
Optionele Type B Ethernet-netwerkinterface
GrayBalancer-software
Hoge afdrukkwaliteit op groot formaat met een printer van desktopformaat

FOTOGRAFIE EN BEELDENDE
KUNSTEN
De EPSON Stylus PRO 4000 maakt
gebruik van de EPSON UltraChromeachtkleureninkttechnologie om
levensechte huidskleuren te
genereren, diepte en details aan
beelden toe te voegen en
grijswaarden in zwartwit- én
kleurenafbeeldingen te verbeteren.
Zowel in kleur als in zwart-wit kunt
u eenvoudiger dan ooit
verbluffende resultaten behalen.
Bovendien zijn uw afdrukken
onmiddellijk na het afdrukken
gebruiksklaar en zijn ze bestand
tegen vervagen zodat ze meer dan
75 jaar* lang zo goed als nieuw
blijven.

PROEFDRUKKEN
Met de EPSON Stylus PRO 4000
maakt u uw gebruikelijke
proefdrukken voor een fractie
van de traditionele kosten. De
EPSON UltraChrome-inkttechnologie
biedt een breed kleurenscala voor
nauwkeurige kleurproefdrukken,
met een opmerkelijke consistentie
en herhaalbaarheid op de pagina
zelf en tussen meerdere exemplaren
van een pagina.
Deze printer is een uitstekende
oplossing voor designers,
drukkerijen, reproductiebedrijven en
uitgevers die nood hebben aan een
nauwkeurig proefdruksysteem dat de
gebruikelijke proefdrukken kan
maken.
DISPLAY-, SIGNALISATIE- EN
WINKELMATERIAAL
De EPSON Stylus PRO 4000 is ideaal
voor interne afdrukken zoals
winkelmateriaal en displaymateriaal
voor binnen- en buitengebruik.
EPSON UltraChrome-kleuren zetten
uw reclameborden of aanbiedingen
kracht bij met heldere, levendige
kleuren die bijzonder goed opvallen
op media tot op A2-formaat.

Dankzij de eenvoudige interne
productie hebt u niet langer een
getrainde bediener op externe
locaties nodig. Zo houdt u controle
over elke opdracht en kunt u tot
op de valreep nog wijzigingen
doorvoeren en snel nieuwe
aanbiedingen introduceren.

CAD, GIS, INDUSTRIEEL ONTWERP
De EPSON Stylus PRO 4000 biedt
hoogkwalitatieve afdrukken tegen
verrassend hoge snelheden. Ideaal
voor industriële ontwerpers en
architecten die nauwkeurige,
indrukwekkende CAD-materialen en
plannen voor hun klanten,
collega's of leveranciers moeten
afdrukken.
Met de EPSON UltraChromeinkttechnologie behaalt u
uitstekende resultaten met
prachtige kleuren en nauwkeurige
lijnen voor onberispelijke
plattegronden, plannen en
ontwerpen.

KWALITEIT OP UW DESKTOP
Afdruk van beeldende kunst door Jodi Phillips
EPSON STYLUS PRO 4000 - PRINTERCONFIGURATIES
EPSON Stylus PRO 4000-C8
Een achtkleurenconfiguratie voor professionele fotografie, beeldende kunsten
en proefdrukomgevingen.
EPSON Stylus PRO 4000-PS
Een achtkleurenconfiguratie voor designers, professionele fotografen of voor
de productie van beeldende kunsten waar behoefte is aan een PostScript RIP.
EPSON Stylus PRO 4000-C4
Een dubbele CMYK-kleurenconfiguratie (2 x 4) voor CAD- en winkelmateriaal
waarbij snelheid van hoog belang is.

354mm

Specificaties
848mm
MODEL
AFDRUKTECHNOLOGIE

EPSON Stylus PRO 4000
EPSON Micro Piezo™ Drop-on-demand inkjettechnologie met
EPSON Variable-Sized Droplet Technology en 3,5 pl Ultra Micro Dot™
Configuratie printkop: 180 spuitkoppen x 8 kleuren
Uni- en bidirectioneel
2880 x 1440 dpi EPSON Variable-Sized Droplet Technology
2 x 4 kleurmodus: tot 20,9 m2/h (gewoon papier/conceptmodus)
8-kleurenmodus: tot 13,3 m2/h (gewoon papier/conceptmodus)
Macintosh 8.6.1 of hoger, Mac OS X (10.1.3 of hoger)
Microsoft® Windows® 98/NT4.0/2000/ME/XP
Inclusief tegelschikking-/posterfuncties, 'X op één'-afdrukken, ondersteuning voor dubbelzijdig
afdrukken, geavanceerde papierconfiguratie en ICC-kleurenbeheerworkflow
USB 2.0 (USB 1.1-compatibel)
IEEE 1394 (FireWire)
Uitbreidingssleuf voor optionele Type B 10/100 BaseTx Ethernet-interface

AFDRUKRICHTING
RESOLUTIE
SNELHEID
DRIVER

INTERFACES

PAPIERBEHEER
Papierrol:

Eén rol (1 rol < 150 mm / buitendiameter)
Mediabreedte 203,2 - 431,8 mm (8 - 17 inch)
Minimale medialengte 279 mm
Mediadikte 0,08 - 0,50 mm
Papierlade met hoge capaciteit en automatische documentinvoer (maximaal 250 vellen gewoon papier)
Handmatige invoer voor media tot 1,5 mm
Mediabreedte DIN A4/LTR - DIN A2/C, (210 - 431,8 mm)
Medialengte 279 - 610 mm. Mediadikte 0,08 -1,50 mm

Losse vellen:

AFDRUKMARGES
Papierrol:

3 beschikbare modi; modus 1: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten, onderaan); modus 2:
15 mm (boven- en onderaan), 3 mm (zijkanten); modus 3: 15 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan)
2 beschikbare modi; modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm
(bovenaan en zijkanten) 14 mm (onderaan)

Papiervellen:
RAND-TOT-RAND/RANDLOOS AFDRUKKEN
Papierrol:

Papiervellen:

INKTPATRONEN
LICHTECHTHEID
GEWICHT
AFMETINGEN
GELUIDSNIVEAU
STROOMVERBRUIK
EPSON STYLUS RIP PRO (versie 2.0)

GARANTIE
PRINTERCONFIGURATIES

INKTPATRONEN

OPTIES

Zowel rand-tot-rand als full-bleed voor de volgende mediabreedten: 8,25 inch, 8,5 inch, 10 inch,
12 inch, 13 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 210 mm, 300 mm, 400 mm. Boven- en onderranden
kunnen automatisch op elke lengte worden afgesneden
Rand-tot-rand afdrukken voor de volgende mediabreedten: 8.25", 8,5 inch, 10 inch, 12 inch,
13 inch, 14 inch, 16 inch, 17 inch, 210 mm, 300 mm, 400 mm en de volgende mediaformaten:
DIN A4, LTR, DIN B4, DIN A3, DIN A3+, DIN A2, US-C, marge- opties: 3 mm (boven- en onderaan) of
3 mm (bovenaan) en 14 mm (onderaan)
Inktcapaciteit van 110 en 220 ml
Intellidge-inktpatroonsysteem voor inktbeheercontrole, zelfs op opnieuw geplaatste patronen
Meer dan 75 jaar - Zie de testvoorwaarden voor de lichtechtheid onder aan deze pagina*
38 kg (zonder patronen)
B 848 mm x D 765 mm x H 354 mm (Min. formaat papierlade in opslag)
B 848 mm x D 1.105 mm x H 354 mm (Max. formaat papierlade geopend)
Ongeveer 52 dB(A) (in bedrijf)
Minder dan 59 W (in bedrijf)
Minder dan 21 Wh (slaapstand)
Bestandsindelingen: PS/EPS, PDF, TIFF en JPEG
Ondersteuning voor 'hot folder & setting'
Functionaliteit voor opdrachtenbeheer
ICC-gebaseerd kleurenbeheer
Macintosh OS-9, OS-X
Windows 98 SE/ME/2000/XP
1 jaar on-site
Optionele uitbreiding naar 3 jaar COVERPLUS
EPSON Stylus PRO 4000-C8
C11C511001BX
EPSON Stylus PRO 4000-PS
C11C511001BY
EPSON Stylus PRO 4000-C4
C11C511001CX
UltraChrome achtkleureninkten (C/LC/M/LM/Y/LK/PK/MK)
(verkrijgbaar in inktpatronen van 110 en 220 ml)
110 ml
220 ml
Photo Black-inkt
T543100
T544100
Cyaan inkt
T543200
T544200
Magenta inkt
T543300
T544300
Gele inkt
T543400
T544400
Lightcyaan inkt
T543500
T544500
Lichtmagenta inkt
T543600
T544600
Lichtzwarte inkt
T543700
T544700
Matzwarte inkt
T543800
T544800
Schoonmaakpatroon
T5540A0
2/3 inch doorvoeras voor de papierrol (voor SP-4000)
C12C811171
Band voor papierrol
C12C890121
2/3 inch doorvoeras voor de papierrol (hoge spanning voor SP-4000)
C12C811191
EPSON Internet 10/100BaseTx High Speed interne printserver
C12C824054
Tussenstuk voor randloze afdrukken voor papierrollen van 420 mm en 8 inch C12C811201
Onderhoudsreservoir
C12C890071
Reservemes voor automatische papiersnijder
C12C815291
EPSON GrayBalancer-CD
Nog niet bekend
EPSON GrayBalancer-referentietabel
C12C890091
EPSON Stylus RIP PRO versie 2.0
C12C842973

Opmerking bij afdruksnelheden:
De afdruksnelheden verschillen afhankelijk van de configuratie
van de computer, afdrukinstellingen, toepassing, dekking en
complexiteit van de pagina.
De in deze brochure vermelde afdruksnelheden zijn de
gemiddelde snelheden voor meerdere afdrukken van dezelfde
pagina gedurende één minuut. De snelheden zijn gemeten vanaf
de opdracht ‘Afdrukken’ tot en met de aflevering van de pagina
in de papierlade.

EPSON Deutschland GmbH
Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/22 20 85*
Service line: 070/22 20 82*
* Max. 0.1735 €/min.
www.epson.be
EPSON Deutschland GmbH
Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
Service line: 0900-5050808*
*0.15 €/min. + 0.05 €/oproep
www.epson.nl
ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678
ISO 14001: BVQI certificatienummer 80679
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EPSON-testvoorwaarden voor lichtechtheid
Lichtbron:
Sterkte:
Temperatuur:
Vochtigheid:
Glazen houder:
Vervagingscriteria:
Berekening vertoningsduur:

fluorescerend licht
70.000 lux
240C
60% RV
2 mm, natronkalk
pure YMC 30% verlies bij OD=1
totale verlichtingssterkte/(500 lux x 10 uur x 365 dagen = 1 jaar)

*De gegevens worden berekend op basis van EPSON's accelerated test en staan niet voor garantietermijnen van EPSON.
Test ontwikkeld en uitgevoerd door EPSON voor foto's bij weergave binnenshuis.
EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit
document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Met uitzondering van fouten en weglatingen, kunnen alle
specificaties zonder verwittiging worden gewijzigd.
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COLOUR YOUR LIFE

