FICHA DE PRODUTO

SureColor SC-F100

Desenvolvida para empresas pequenas e em fase de arranque que
procuram expandir a sua oferta de produtos para o setor de produtos
promocionais.
Esta é a primeira impressora de sublimação de tinta A4 da Epson. Com a área de
implantação de uma impressora de mesa A4, a SC-F100 é perfeita para a produção de
produtos promocionais e personalizados, como canecas, porta-chaves, capas de
telefone e outros pequenos artigos de merchandising, em contextos em que o espaço é
escasso. Também satisfaz as necessidades dos produtores de têxteis que pretendem
criar produtos personalizados como pequenas malas, aventais, alças e pequenas
almofadas.
A solução de impressão completa e integral
A SC-F100 faz parte da solução de impressão integral e completa da Epson, que inclui
as tintas, controlador e o papel, tudo concebido para funcionar em perfeita harmonia. E
ainda terá mais tranquilidade com uma garantia de 1 ano ou 6000 folhas, o que ocorrer
primeiro. Além disso, com a nova plataforma Epson Cloud Solution PORT ativada, os
utilizadores podem controlar os custos dos trabalhos de impressão e monitorizar a
utilização ao longo do tempo.
Resultados de qualidade
Esta compacta impressora de sublimação de tinta foi concebida para expandir as
oportunidades de negócio com impressão de alta qualidade numa vasta gama de ofertas
e artigos promocionais. Os níveis de qualidade e consistência são alcançados através da
cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP da Epson e de uma tabela de pesquisa
(LUT) concebida para artigos promocionais e presentes, bem como substratos rígidos.
Produtividade melhorada
A SC-F100 oferece tempos de produção curtos e um baixo custo total de propriedade
(CTP) para as pequenas empresas, não requerendo conhecimentos especializados para
configurar, gerir ou fazer a manutenção. As garrafas de tinta de 140 ml oferecem uma
alternativa de custo mais baixo às tintas baseadas em tinteiros e permitem às empresas
continuar a trabalhar durante mais tempo, reduzindo assim o tempo de inatividade.
Fácil de utilizar
As tecnologias Epson são simples de utilizar e altamente intuitivas. A compacta SC-F100
inclui um ecrã inclinável de 2,4 polegadas, conectividade Wi-Fi e alimentação frontal,
funcionalidade de papel de mudança fácil (150 folhas).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Solução de tinta recarregável
Garrafas de tinta de 140 ml
Design compacto
Com a área de implantação de uma
impressora de secretária A4
Conectividade
Conectividade Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet,
USB 2.0
Solução de impressão integral
Tintas, controlador e papel, tudo concebido
para funcionar em harmonia
Alta qualidade
Cabeça de impressão PrecisionCore
MicroTFP para consistência e qualidade

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

SureColor SC-F100

TÉCNICA
Método de impressão

PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Tecnologia de tinta

Sublimação de tinta corante

MATERIAL FORNECIDO
Conjunto de tintas
Cabo de corrente
User guide
Documento da garantia

IMPRESSÃO
Number of colours

4 colour

Cores

Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Tamanho de gota mínimo

3,8 pl

Resolução de impressão

600 x 1.200 dpi

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL
Formatos de papel

A4 (21.0x29,7 cm)

GERAL
Tensão de alimentação

AC 100 V - 240 V

Dimensões do produto

375 x 347 x 187 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

4,6 kg

CONSUMÍVEIS
Folhas A4 de papel DS Transfer General Purpose

C13S400078

Maintenance Box S210125

C13S210125

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL)

C13T49N400

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL)

C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL)

C13T49N200

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL)

C13T49N100

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
SKU

C11CJ80302

Código de barras

8715946690674

País de origem

Filipinas

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.

