
Série SureColor™ SC-F - impressoras de sublimação de tinta corante

Desempenho superior 
Qualidade excecional



Um fornecedor de soluções total

Uma solução de impressão sincronizada

Fiabilidade e tranquilidade: a Epson orgulha-se de desenvolver tecnologia para 
os produtos trabalharem em harmonia para atingir resultados de excelência. 

Facilidade de utilização e menor perturbação: a incorporação de tecnologias inovadoras, 
como a manutenção automática da cabeça de impressão e o controlo avançado da tensão, 
expande a capacidade de produção e evita o tempo de inatividade dispendioso.

Assistência e suporte: um ano de garantia padrão e várias opções de extensão da 
assistência adequadas a qualquer necessidade ao mesmo tempo que assegura a tranquilidade.

Inovador e preparado para o futuro: a série de sublimação de tinta corante SureColor SC-F 
é suportada pela comunidade de Fabricantes independentes de software da Epson, pelo que 
estão permanentemente a ser desenvolvidas e disponibilizadas mais aplicações.

Desde o hardware e a tinta aos suportes de impressão e ao software, 
a série de sublimação de tinta corante SureColor SC-F combina velocidade, 
capacidade e produtividade.

A série oferece uma solução profissional completa, totalmente desenvolvida internamente 
na Epson para proporcionar inovação em cada nível – para uma impressão têxtil, sinalética 
flexível, artigos promocionais e de decoração de interiores de qualidade superior, seja para 
desporto, moda, decoração de interiores ou aplicações promocionais.

Encontre a impressora à medida das necessidades do seu negócio com uma ampla oferta 
de modelos em formatos até 64 polegadas que imprimem a 108,6 m2 por hora e a opção 
de tinta preta High Definition HDK para a impressão de vestuário e artigos de moda especiais.

Se juntar o suporte e a assistência Epson abrangentes, dispõe de uma solução de impressão 
completa com a qualidade e a flexibilidade necessárias para satisfazer cada necessidade 
da sua empresa.





Completa o seu negócio
Ao escolher uma impressora, está a tomar uma decisão que causará 
um grande impacto no seu crescimento. Quer conte com uma inabalável 
produtividade para impressão de grandes volumes em roupa desportiva 
ou para obter a máxima qualidade nos mais ínfimos detalhes para artigos 
de moda ou decoração de interiores, a série de sublimação de tinta corante 
SureColor SC-F pode ajudar a libertar o potencial do seu negócio.

Moda

Dê asas à sua criatividade com uma ampla gama de 
cores e resultados de alta qualidade. Para os estilistas 
e empresários, a série de sublimação de tinta corante 
SureColor SC-F oferece estabilidade cromática e pretos 
de alta definição, além de permitir uma manutenção simples 
e rápida – ideal para ambientes dinâmicos e exigentes numa 
vasta gama de têxteis, quer esteja a imprimir uma única 
peça de roupa ou uma grande tiragem.

Vestuário de desporto

Obtenha uma elevada produtividade com um baixo 
custo total de propriedade – ideal para produzir elevados 
volumes de camisolas de futebol, equipamento de ciclismo, 
equipamento de natação e muito mais, tudo com designs 
padronizados em que pode confiar.



Sinalização flexível

Certifique-se de que a sua mensagem 
é compreendida com sinalética de 
grande formato que se destaca. 
Agora, os fornecedores de serviços 
de impressão, lojas de reproduções 
e agências de publicidade podem 
utilizar os cada vez mais populares 
tecidos em poliéster para utilização 
em sinalética flexível.

Artigos promocionais

Produza facilmente todos os tipos de 
artigos promocionais e dê um toque 
pessoal com uma produção de alta 
qualidade de capas de telemóveis, 
malas e canecas. Os laboratórios 
fotográficos, retalhistas online e 
fabricantes terão orgulho dos seus 
produtos de alta qualidade, ao mesmo 
que asseguram um baixo custo total 
de propriedade para o negócio, graças 
à série de sublimação de tinta corante 
SureColor SC-F.

Decoração de interiores

Esteja a altura de quaisquer 
expectativas na produção de cortinas, 
persianas, tecidos de revestimento de 
móveis, almofadas, azulejos cerâmicos 
ou qualquer substrato rígido com um 
revestimento de poliéster. Os designers 
de interiores e proprietários de marcas 
podem contar com qualidade e 
detalhes fotográficos realistas e nítidos 
adequados ao estilo de qualquer 
espaço comercial ou doméstico.



SureColor SC-F9300

A Epson sabe que a produtividade é fundamental, motivo pelo qual desenvolvemos 
todos os componentes para oferecer o desempenho perfeito e evitar o tempo 
de inatividade. Com a SureColor SC-F9300, poderá estar certo de que toda a 
tecnologia – hardware, tintas e ferramentas de software – funcionam na perfeição 
em≈conjunto para obter uma qualidade de impressão excecional.

Escolha a SureColor SC-F9300 e descubra um novo patamar de velocidade, 
qualidade e precisão.

 – Produza impressões de qualidade sempre que pretender 
com grande precisão de colocação das gotas de tinta 
através do fluxo de ar controlado com a proteção da 
cabeça de impressão 

 – A produtividade é melhorada, uma vez que o limpador 
de tecido limpa automaticamente a cabeça de impressão 
para obter uma qualidade de impressão de forma 
sustentada

 – O sistema de alimentação ultrassofisticado, os rolos 
de pressão e o controlo eletrónico da pressão otimizam 
o aperto e a precisão da alimentação para produzir 
impressões perfeitas numa vasta gama de gramagens 
de papel.

 – A elevada precisão do enrolador automático permite 
um processo de transferência estável com máquinas 
de calandra

 – Mantenha a eficiência com um captador de poeiras de 
cotão que impede a entrada de poeira e o consequente 
entupimento das cabeças de impressão

 – Melhore a qualidade de impressão com a nova chapa 
canelada e plana híbrida para reduzir as irregularidades 
no papel

 – Verifique os resultados imediatamente com a iluminação 
LED e uma tampa frontal transparente

Apresentamos a série de sublimação 
de tinta corante SureColor SC-F 
Eleve a criatividade a um novo nível com as soluções integrais da Epson de impressão 
por sublimação de tinta corante. Escolha o modelo certo adequado aos seus requisitos 
de volume, tamanho e formato e desfrute de uma experiência totalmente integrada.

Limpador de tecidoChapa híbrida Proteção da cabeça de impressão





SureColor SC-F6200

Perfeita para a impressão de pequenos a 
médios volumes em têxteis e substratos rígidos. 

 – Imprima até 44 polegadas (1117 mm) de largura e até 
63,4 m2 por hora

 – Sistema de tinta integral e facilmente recarregável 
de 1,5 litros

 – Garrafas de desperdício de 2 litros para uma eliminação 
fácil e rentável da tinta

 – Inclui o modo HQ para a impressão em substratos 
rígidos com qualidade fotográfica de origem

 – Acrescente a tinta preta HDK para impressões com 
maior densidade de preto em tecidos especiais

SureColor SC-F7200

A solução completa para imprimir sinalética flexível 
e têxteis de qualidade superior. 

 – Imprima até 64 polegadas (1625 mm) de largura e até 
58,9 m2 por hora

 – Unidade do enrolador automático de recolha de papel 
altamente fiável

 – Secagem rápida suportada com o pós-aquecedor de platina
 – Carregamento de suportes efetuado por um só operador 
com alavancas de elevação, controlo automático de 
tensionamento de suportes

 – Suporte de rolo de papel robusto para impedir o movimento 
do papel durante a impressão

 – Acrescente a tinta preta HDK para impressões com maior 
densidade de preto em tecidos especiais





Na essência da série de sublimação de tinta corante da 
Epson SureColor SC-F estão tecnologias desenvolvidas 
exclusivamente para os produtos Epson. São utilizados em 
todo o mundo, o que permite maximizar a produtividade, obter 
resultados de qualidade superior e um baixo custo de propriedade.

Processamento de imagens 
inteligente

A tinta Epson UltraChrome DS produz 
cores vibrantes, contornos bem definidos 
e gradações suaves com uma excelente 
resistência à luz/lavagens e à abrasão/
transpiração. Graças ao desenvolvimento 
da nossa tecnologia de processamento 
de imagens, o modo de alta qualidade 
PrecisionDot combina três tecnologias (Half 
Tone Module, LUT e Micro Weave) para 
melhorar a qualidade.

Qualidade em que pode confiar

Concebida com estruturas soldadas a laser², 
tecnologia de processamento de imagens 
precisa e a empregar avanços das soluções 
robóticas da Epson, cada impressora criada 
é uma demonstração do total empenho da 
Epson na qualidade. 

Máxima qualidade  
de imagem

A cabeça de impressão Epson PrecisionCore 
TFP produz uma qualidade de imagem 
excecional graças à configuração dos 
injetores da cabeça de impressão de 
360 ppp que produz uma resolução máxima 
de até 720 x 1440 ppp.

Assistência e suporte abrangentes

Na eventualidade pouco provável de surgir 
um problema com a sua impressora da 
série SureColor SC-F, está coberto por uma 
garantia de um ano de origem com a opção 
de cobertura alargada.

Hardware de precisão, 
resultados perfeitos



Maximize a produção

O software Epson Edge Print melhora o controlo da produção 
de impressões. Basta instalar o hardware e o software RIP e obter 
acesso às funcionalidades, que incluem Pré-visualizar, Suporte 
quente, Copiar, Recortar, Mosaicos por nesting e Passo e repetição.

O software Epson Edge Print funciona de forma intuitiva com outras 
ferramentas da Epson, como o Dashboard de controlo baseado no 
browser1, o que permite configurar de forma rápida e fácil definições 
de impressão personalizadas. A Ferramenta de contabilidade LFP 
da Epson também ajuda a calcular o valor de cada impressão, 
baseado no consumo de tinta e papel, o que permite uma melhor 
visibilidade e aprovisionamento em cada tarefa.



A
58

54
_S

ur
ec

ol
or

 S
C

-F
 s

er
ie

s_
br

oc
hu

re
_1

P
T_

09
/1

7

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.

1 O software Epson Edge Print e o Dashboard de controlo estão atualmente disponíveis com o modelo SureColor SC-F9300.
2 Soldadura a laser disponível apenas nos modelos SureColor SC-F7200 e SC-F9300.

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

SureColor SC-F6200 SureColor SC-F7200 SureColor SC-F9300

Configuração da cabeça 
de impressão

Cabeça de impressão  
PrecisionCore TFP 360 x 2 injetores 

de cada cor (x4)

Cabeça de impressão  
PrecisionCore TFP 360 x 2 injetores 

de cada cor (x4)

Cabeça de impressão dupla 
PrecisionCore TFP 360 x 2 injetores 

de cada cor (x4)

Velocidade máxima de impressão 63,4 m2/hr 58,9 m2/hr 108,6 m2/hr

Velocidade de impressão  
de 2 passagens 30,4 m2/hr 30,3 m2/hr 60,1 m2/hr

Velocidade de impressão  
de 4 passagens 15,8 m2/hr 16,2 m2/hr 29,9 m2/hr

Resolução máx. de impressão 720 x 1440 ppp 720 x 1440 ppp 720 x 1440 ppp

Largura máxima do suporte 1118 mm (44 polegadas) 1626 mm (64 polegadas) 1626 mm (64 polegadas)

Diâmetro externo do rolo 250 mm 250 mm 250 mm

Diâmetro externo do carretel N/A 250 mm 250 mm

Peso máximo do rolo 40 kg 40 kg 45 kg

Tinta

Número de tinteiros 4 cores (C,M,Y,K) 4 cores (C,M,Y,K) 2 x 4 cores (C,M,Y,K)

SKU da tinta UltraChrome DS Cyan C13T741200

UltraChrome DS Magenta C13T741300

UltraChrome DS Yellow C13T741400 

UltraChrome DS High Density Black C13T741X00

UltraChrome DS Black C13T741100

SKU do Kit de manutenção C13S210042 C13S210038 C13S210063

Dimensões 1608 x 1128 x 917 mm  
(Largura x Profundidade x Altura)

2620 x 1013 x 1311 mm  
(Largura x Profundidade x Altura)

2620 x 934 x 1332 mm  
(Largura x Profundidade x Altura)

Peso 94 kg 269 kg 290 kg

Tensão CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz CA 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Precisão de recolha N/A +/- 2,5 mm +/- 2,5 mm

Garantia 1 ano no local 1 ano no local 1 ano no local

Dashboard de 
controlo Epson

Especificações


