
Qualidade excecional 
Aplicação versátil

SureColor SC-P7500 e SC-P9500



O fim das cedências

As impressoras de grande formato SureColor SC-P7500 
e SC-P9500 produzem a mais ampla gama de cores para 
artistas e fotógrafos, a mais fiável reprodução para provas 
profissionais, e a mais rápida impressão para grandes 
tiragens. Os modelos SC-P7500 de 24" e SC-P9500 de 
44" oferecem um desempenho e funcionalidades topo de 
gama, numa dimensão adequada aos seus requisitos.



Mostre ao mundo 
aquilo que vê

A sua visão passou da lente para o ecrã. Agora deixe que 
as nossas avançadas impressoras SureColor SC-P7500 
e SC-P9500 tratem dela, com a melhor qualidade de 
imagem disponível atualmente. Porque a fotografia perfeita 
merece a impressão perfeita.

Cores vívidas

A primeira impressora de 12 cores de sempre da Epson, 
acompanhada pelo conjunto de tintas desenvolvido 
recentemente (UltraChrome Pro12 com tecnologia K3), que 
inclui cor-de-laranja, verde e violeta, oferece a máxima precisão 
cromática graças à mais ampla gama cromática do mercado1.

As cabeças de impressão avançadas concebidas pela Epson 
utilizam até 800 injetores de cada cor para colocarem cada 
ponto na perfeição, e eliminarem a nebulização e os salpicos. 
Com cada detalhe capturado, as suas imagens beneficiam 
de gradações suaves e reprodução exata das texturas.

Pretos mais profundos

As nossas inovações oferecem a melhor densidade de 
preto percetiva com tecnologia de sobre-revestimento 
de melhoramento do preto. O resultado? O seu trabalho 
criativo é mais impactante e dramático do que nunca.

Facilidade de utilização

A nova interface intuitiva elimina o trabalho de eliminar para 
se poder concentrar naquilo que faz melhor. Agora, utilize 
a nossa ferramenta Epson Media Installer para registar 
os suportes de impressão de forma rápida e simples.

O ecrã tátil LCD de 4,3" oferece uma série de opções de 
configuração, incluindo uma vista ampla do estado de 
impressão que facilita a visualização do estado do trabalho 
de impressão à distância, e um percurso de papel iluminado 
para ver a impressão em curso. As impressões caem num 
novo tecido de proteção samtent, com o lado impresso 
do suporte virado para cima, para não ter de preocupar-se 
com os riscos.



Liberdade criativa, 
resultados consistentes

A arte excecional demora o seu tempo. Uma reprodução 
excecional, não. Desde as obras-primas às grandes 
tiragens, pode contar com a mesma superior qualidade 
de impressão, repetidamente.

Formatos versáteis

Uma impressão excecional, no suporte certo, pode elevar verdadeiramente  
a sua arte. Imprima de forma rápida e fácil numa vasta gama de suportes, 
incluindo papel para belas-artes, papel fotográfico, tela e muito mais. Ao 
oferecerem larguras de impressão de 24" e 44", respetivamente, os modelos  
SC-P7500 e SC-P9500 oferecem uma verdadeira liberdade criativa. Queremos 
que o mundo descubra o seu talento e as impressoras SureColor Série P vão 
ajudá-lo a dar vida à sua visão.

Produção de alta velocidade 

Quando estiver a produzir grandes tiragens, tempo é dinheiro. Pela primeira vez,  
combinámos uma cabeça de impressão μTFP12 com resolução de 300 ppp  
e 12 canais para lhe oferecer velocidade e qualidade. Com os modelos 
SC-P7500 e SC-P9500, desfrute de uma maior produtividade e da redução 
do tempo de inatividade.

Concebidos para durar 

Com a inovação Epson na sua essência, os componentes das impressoras 
foram concebidos e criados para trabalharem em conjunto para produzirem 
uma qualidade de impressão excecional, eficiente e sem falhas. As novas 
funcionalidades inteligentes asseguram longevidade com um mínimo 
de manutenção. A exclusiva Tecnologia de verificação dos injetores (NVT) 
da Epson e o sistema de prevenção de entrada de pó evitam os erros 
de impressão, inclusivamente para os utilizadores ocasionais, e a tecnologia 
PrecisionCore assegura que não há perda de qualidade ou de detalhes. 

A reserva de tinta interna e o sub-tanque da impressora permitem substituir os 
tinteiros assim que termina o trabalho de impressão atual, e a comutação de 
tinta preta é agora redundante graças à cabeça de impressão de 12 canais. 
A manutenção automática pelo utilizador também está facilitada, graças à limpeza 
manual da cabeça e das tampas, e à substituição das almofadas sem margens.





Precisão em que pode confiar

A Epson compreende que a precisão é importante. 
Melhorámos o padrão do setor nas provas com as mais 
recentes tecnologias de medição, verificação e correção 
cromática para poder trabalhar com maior eficiência 
e maior confiança.

Superior precisão cromática

A tinta de alta densidade e a reprodução cromática e colocação de pontos 
de grande precisão são essenciais para obter impressões com acabamentos 
vívidos que dão vida a uma imagem. Os modelos SureColor SC-P7500 e 
SC-P9500 reproduzem uma incrível cobertura de 99%1 do Pantone® para 
permitir uma elevada precisão em todos os seus trabalhos de provas, incluindo 
a reprodução fiel das cores corporativas.



Resultados previsíveis

O Spectroproofer opcional com espectrofotómetro permite fazer medições 
cromáticas mais rápidas e de maior precisão, e o controlo cromático das provas 
em linha está automatizado, o que elimina a necessidade de ter um operador 
profissional.

Impressão fiável

Num ambiente de grande produção, até os resíduos incrementais têm um efeito 
significativo no custo e no tempo de produção. Estas impressoras altamente eficazes 
foram concebidas a pensar na eficiência para minimizar o desperdício da impressão. 
Com o disco rígido (HDD) autoencriptado ou a unidade Adobe® Postscript®, pode 
efetuar uma impressão de teste sem a necessidade de um computador, verificar 
a qualidade e confirmar toda a tiragem diretamente na impressora, para evitar 
o desperdício de uma grande tiragem que não está à altura das expectativas.
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Um compromisso com a responsabilidade  
empresarial e social
A Epson está empenhada no desenvolvimento de produtos respeitadores do meio ambiente, 
o que significa que a sustentabilidade é pensada desde a conceção à conclusão. Ajudamos 
os clientes a reconhecerem os ganhos ambientais proporcionados pela tecnologia, seja na 
redefinição do processo de fabrico através da robótica inovadora, na poupança de energia 
com a nossa tecnologia de impressão no escritório ou na revolução da impressão têxtil com 
soluções digitais.

Estamos empenhados com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das  
Nações Unidas e com as metas da economia circular. Oferecemos inovações sustentáveis 
porque reconhecemos que as escolhas que fazemos enquanto organizações, indivíduos 
ou sociedade serão essenciais para o nosso sucesso partilhado.

O conteúdo desta publicação não foi aprovado pelas Nações Unidas e não reflete as opiniões das Nações Unidas  
ou dos seus funcionários ou Estados-Membros www.un.org/sustainabledevelopment

Modelo SureColor SC-P7500 SureColor SC-P9500

Tecnologia
Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore µTFP
Tecnologia de tinta Conjunto de tinta de 12 cores Ultrachrome® Pro com K3 + Cor-de-laranja, Verde e Violeta
Capacidade do tinteiro 350 ml ou 700 ml

Impressão

Cores
Cyan, Magenta vívido, Amarelo, Preto fotográfico, Preto mate, Cinzento, Cinzento claro, Cyan claro, Magenta 

claro vívido, Cor-de-laranja, Verde, Violeta
Dimensões mínimas da gotícula Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis Epson com 3,5 pl

Configuração dos injetores
Tinta preta: 3200 injetores (PK, MK, GY, LGY, 800 injetores cada) Tinta de cor: 6400 injetores 

(C, VM, Y, LC, VLM, OR, GR, V, 800 injetores cada)
Resolução de impressão máx. 2400×1200 ppp
Sobre-revestimento de 
melhoramento de preto Sim

Manuseamento 
de papel/
suportes

Tratamento dos suportes Papel em rolo, folhas soltas, suportes espessos

Formatos de papel
Papel em rolo: 254 mm - 620 mm com núcleo  

de 2" ou 3" 
Folhas soltas: 210 mm - 620 mm

Papel em rolo: 254 mm - 1118 mm com núcleo  
de 2" ou 3" 

Folhas soltas: 210 mm - 1118 mm

Espessura do papel
Papel em rolo: 0,08 mm - 0,5 mm
Folhas soltas: 0,08 mm - 1,5 mm

Diâmetro/peso do rolo Máx. de 150 mm/6 kg Máx. de 150 mm/10 kg

Dimensões da impressão 
fotográfica

254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 
406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 

515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+)

254 mm (10”), 300 mm (11,8”), 329 mm  
(A3+/A3++), 406 mm (16”), 432 mm (17”/USC),  

508 mm (20”), 515 mm (20,3”/B2), 594 mm (A1), 
610 mm (24”/A1+), 728 mm (29”/B1), 841 mm (A0), 
914 (36”/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44”/B0+)

Generalidades

Painel de controlo Ecrã tátil ótico de 4,3" com IU intuitiva
Conectividade USB 3.0 de alta velocidade, 100BASE-TX/1000BASE-T
Memória 2 GB

Dimensões
Impressão (L/P/A): 1401/2211/1218 mm
Armazenado (L/P/A): 1401/667/1218 mm 

Impressão (L/P/A): 1909/2211/1218 mm
Armazenado (L/P/A): 1909/667/1218 mm

Peso 122 kg 154 kg

Consumo 
energético

Em funcionamento Aprox. 110 W
Pronta Aprox. 32 W
Espera Aprox. 3,4 W
Desligada (Repouso) Aprox. 0,3 W

Opções

Medição da cor SpectroProofer com Xrite® ILS30
Disco rígido 320 GB com autoencriptação
RIP de HW Módulo Adobe Postscript® com disco rígido de 320 GB com autoencriptação e função de pastas flexíveis
Enrolador automático 
de recolha de papel - Sim

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda:  
707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. 
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson.PT

@Epson_PT

@EpsonPortugal

epson-iberica

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt

1 PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. 99% de cobertura da gama da paleta revestida sólida PANTONE FORMULA 
GUIDE, baseada em papel Epson Proofing Paper White Semi-matte impresso com o controlador de impressão Epson a 
2400x1200 ppp e com tinta original Epson. A cobertura PANTONE® pode variar ao imprimir noutras condições.

https://www.facebook.com/Epson.PT
https://twitter.com/Epson_PT
www.instagram.com/epsonportugal
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/

