Impressora SureColor™ SC-F2100 Direct to Garment

Qualidade sempre
excecional

A nossa inovação
estimula a sua criatividade
Se procura uma impressora de impressão DTG
(direta em vestuário) que oferece a máxima qualidade
e proporciona uma elevada produtividade, não procure
mais - apresentamos a SureColor SC-F2100 da Epson.
Quer seja uma start-up ambiciosa a criar artigos exclusivos a pedido ou um negócio
estabelecido a produzir elevados volumes de vestuário, a SureColor SC-F2100 vai
ajudá-lo a impulsionar o seu negócio. É a nossa mais recente e mais avançada
impressora DTG, oferece o tipo de fiabilidade, a eficiência e as poupanças de que
praticamente qualquer empresa pode beneficiar.
Na Epson, há muito que temos vindo a definir os padrões da inovação na
impressão. Apesar de alguns fabricantes recorrerem a fornecedores externos
para o desenvolvimento dos respetivos componentes, nós produzimos tudo
internamente.
Como fornecedor de soluções integrais, cada elemento da SureColor SC-F2100
foi concebido e criado por nós. Desde a cabeça de impressão à tinta, tudo
funciona em harmonia para proporcionar o melhor desempenho possível –
o que permite imprimir facilmente t-shirts de alta qualidade.

Resumos das principais vantagens
Adapta-se facilmente às exigências dos clientes – imprime numa série de estilos de vestuário e outros artigos
Reproduz cores vibrantes – aumente a intensidade dos seus designs impressos em peças de vestuário
brancas e coloridas
Mais eficiente – rentabilize ao máximo a sua impressora e, consequentemente, aumente as suas vendas
Impulsiona o seu negócio – reduza os erros e aumente a fiabilidade
Engenharia de última geração – beneficie de componentes de alta qualidade

Resultados sempre
surpreendentes
A SureColor SC-F2100 conta com componentes integrados com
grande precisão para proporcionar uma alta qualidade. A nossa
engenharia de última geração, combinada com o software por nós
desenvolvido, produz resultados de impressão consistentemente
vibrantes, de alta qualidade e grande impacto que permitem
concentrar-se no desenvolvimento do seu negócio.
Precisão impressionante
A SureColor SC-F2100 oferece a nossa platina de maior precisão de sempre para
simplificar a impressão em t-shirts, sweatshirts e sacolas. A platina de tecido de grande
precisão foi concebida para facilitar a colocação do vestuário e permite adaptar-se
rapidamente aos requisitos do cliente.
Uma solução de impressão harmonizada
Cada aspeto individual da SureColor SC-F2100 foi cuidadosamente avaliado para
assegurar a qualidade em cada fase do processo de impressão:
Cabeça de impressão PrecisionCore TFP para resultados consistentemente
surpreendentes
Impressão multiponto e uma gama de cores mais alargada para melhorar a reprodução
das imagens
Modo de impressão dupla a branco e a cores para aumentar a eficiência da produção
Melhoria da circulação de tinta branca para acelerar o arranque
Suporte de perfis RGB e CMYK para se adequar à forma como trabalha
Impressão 30% mais rápida em vestuário com cores
Beneficie de um aumento de produtividade com os novos modos de impressão de alta
velocidade para obter resultados mais rápidos. O modo de impressão dupla permite
imprimir na mesma passagem a branco e a cores em vestuário com cores para criar
uma impressão a cores de alta qualidade num instante.

“Adoramos os novos modos de impressão na SureColor SC-F2100.
As cores são mais intensas e os detalhes na impressão são tão
fantásticas que as imagens impressas oferecem o máximo realismo!”
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Fácil de utilizar, simples de manter. Beneficie de uma série de
funcionalidades inovadoras que oferecem fiabilidade, uma e outra vez.
Melhoria do funcionamento com a função de manutenção automática –
quando não pode existir tempo de inatividade
Mantenha-se produtivo - a rápida circulação de tinta branca permite
estar pronto a produzir sempre que precisa
Reduza o tempo de inatividade quando ocorre um problema ao
introduzir alarmes sonoros para solicitar a intervenção de um operador
Mantenha a cabeça de impressão limpa com o Captador de poeiras
de cotão integrado e uma unidade de limpeza da tampa
Granulosidade de qualidade para uma reprodução mais suave
das imagens numa gama de cores mais alargada, o que melhora
visivelmente os resultados, sobretudo as imagens fotográficas
Sinta-se tranquilo sabendo que o pré-tratamento e a tinta Epson
UltraChrome DG estão certificados como seguros para adultos e crianças,
incluindo bebés, de acordo com as normas de segurança internacionais1

Transforme os designs em
impressões arrebatadoras
O nosso software Garment Creator facilita a conceção
e a criação de impressões apelativas. A sua interface simples
e a navegação intuitiva permitem guardar as predefinições de
gestão de cores e de controlo da disposição – o que facilita
a produção de excelentes resultados de forma consistente.
O software Garment Creator é fornecido de origem com
a SureColor SC-F2100 e permite:
Utilizar a GUI intuitiva com vistas de utilizador simples ou avançadas
Incluir texto e criar designs de texto
Manipular várias imagens num mesmo design
Editar várias funções, como a escala, a rotação e a inversão
Criar predefinições de utilizador para produzir designs consistentes
Substituir as cores por branco, spot ou transparência
Suportar perfis de cores RGB e CMYK
Exportar ficheiros para impressão direta via USB
Aceder à Pasta flexível para imprimir os seus designs rapidamente
e em lote
Apresentar o modo de pré-visualização a branco
Obter uma previsão de custos antes de enviar um trabalho para
a impressora
Verificar as funções de manutenção e o estado da impressora

“Com o software Garment Creator consigo manipular
várias imagens e editar o texto facilmente, o que me
permite poupar tempo e dinheiro, uma vez que as
pequenas alterações ao design não têm de ser feitas
por serviços externos.”
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Especificações do produto
Cabeça de
impressão

Tipo

Epson PrecisionCore TFP

Velocidade
de impressão
(predefinição)

Modo de cor CMYK duplo

15 seg

Modo de cor CMYK
individual

27 seg

Modo CMYK + branco

87 seg
Cores 1440 × 720 dpi, branco 1440 × 1440 dpi

Resolução máxima
Tipo de tinta

Capacidade dos tinteiros

Traseira

USB2.0, 100-BaseTX

Frontal

Entrada para cartões de memória USB (USB2.0)
CA 100-240 V 50/60 Hz

Fonte de alimentação
SO suportado
Dimensão

Plugin de vestuário

Windows® 7 - 64 bits, Windows® 10, Mac OS 10.6 ou superior

Plugin Adobe

Plugin disponível para Adobe Photoshop® e Illustrator®

LxPxA

®

Peso

985 × 1425 × 490 mm

Platina

Platina média 356 x 406 mm padrão

Garantia

1 ano de assistência no local
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Tinta e consumíveis

1

600 ml

100% de algodão ou mistura de materiais com um mínimo
de 50% de algodão

Suporte
Conectividade

Tinta UltraChrome DG

Aprox. 82 kg

Opções

Cyan UltraChrome DG (600 ml)

C13T725200

Platina grande 406 x 508 mm

C12C933921

Magenta UltraChrome DG (600 ml)

C13T725300

Platina média 356 x 406 mm

C12C933931

Amarelo UltraChrome DG (600 ml)

C13T725400

Platina pequena 254 x 305 mm

C12C933941

Preto UltraChrome DG (600 ml)

C13T725100

Platina extra pequena 178 x 203 mm

C12C933951

Branco UltraChrome DG (600 ml)

C13T725A00

C12C933961

Garrafa de desperdício de tinta

C13T724000

Conjunto Individual de tinteiro de limpeza

C13T736000

Platina média com sulco (Polo)
356 x 406 mm
Platina para mangas 102 x 102 mm

Líquido de pré-tratamento

C13T736100

Conjunto de rolos de pré-tratamento

C12C891201

Kit de manutenção

C13T736200

Rolos de substituição
para pré-tratamento (3 peças)

C12C891211

Conjunto de limpeza da cabeça

C13S092001

Rolo rígido

C12C891221

Filtro de ar

C13S092021

Almofada de aderência da platina grande

C13S210075

Almofada de aderência da platina média

C13S210076

Almofada de aderência da platina
pequena

C13S210077

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® é um sistema através do qual os fornecedores de produtos químicos para têxteis demonstram que o respetivo
produto pode ser usado numa produção de têxteis sustentável. A tinta Epson UltraChrome DG e o pré-tratamento estão certificados pelo Eco Passport.
Esta é uma norma de segurança internacional para a indústria têxtil. Certifica o uso seguro para adultos e crianças, incluindo bebés.

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

C12C933971

