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Modelo SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Configuração da cabeça de 
impressão

Cabeça de impressão 
PrecisionCore TFP

Cabeça de impressão 
PrecisionCore TFP

Cabeça de impressão 
PrecisionCore MicroTFP

Velocidade de Impressão A1: 70 segundos A1: 70 segundos A4: 65 segundos

Ecrã tátil 4,3 polegadas 4,3 polegadas 2,4 polegadas (ecrã padrão)

Resolução de impressão máxima 2400 × 1200 ppp 2400 × 1200 ppp 600 × 1200 ppp

Largura do papel 
Rolo de papel: 210 mm - 610 mm 
Folha de corte: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Rolo de papel: 210 mm - 610 mm 
Folha de corte: 210 mm - 610 mm 
ASF: A4 - A3

Folha de corte: A4

Espessura do papel
Rolo de papel: 0,05 mm - 0,21 mm 
Folha de corte: 0,12 mm - 0,27 mm 
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Rolo de papel: 0,05 mm - 0,21 mm 
Folha de corte: 0,12 mm - 0,27 mm
ASF: 0,12 mm - 0,27 mm

Folha de corte: 0,12 mm

Máx. Rolo 110 mm/17 Kg 110 mm/17 Kg N/A

Tipo de tinta Tinta de sublimação Tinta de sublimação Tinta de sublimação

Número de tintas (140 ml) 4 cores (C, M, Y, K) 4 cores (C, FluorPink, FluorAmarelo, K) 4 cores (C, M, Y, K)

SKU da tinta Preto C13T49N100 Preto C13T49N100 Preto C13T49N100

Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Rosa fluorescente C13T49F800 Magenta C13T49N300

Amarelo C13T49N400 Amarelo fluorescente C13T49F700 Amarelo C13T49N400

Tanque de manutenção C13S210057 C13S210057 C13S210125

Dimensões 
(largura, profundidade, altura) 970 x 577 x 245 mm 970 x 577 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Peso 30 Kg 30 Kg 4,6 Kg

Suporte C12C933151 (opcional) C12C933151 (opcional) N/A

Tensão CA 100 a 240V 50/60Hz CA 100 a 240V 50/60Hz CA 100 a 240V 50/60Hz

Garantia Extensão Extensão 1 ano (6000 folhas)

Melhorar oportunidades 
e alcançar objetivos

SureColor SC-F100, SC-F500 e SC-F501

Ideais para a produção de pequenos artigos promocionais 
em substratos rígidos e têxteis, as impressoras SureColor 
SC-F500, SC-F501 e SC-F100 são impressoras de 
sublimação de tinta corante compactas que não 
comprometem a qualidade ou o desempenho.

A nossa gama de produtos Epson inovadores foi concebida a pensar em si. 
Através de um diálogo contínuo com os nossos clientes, compreendemos o que 
é importante para si e garantimos que o desenvolvimento e fabrico dos nossos 
produtos satisfazem as suas necessidades.

As tecnologias de base da Epson foram concebidas para funcionarem em 
conjunto de forma totalmente integrada para produzir resultados fiáveis e de alta 
qualidade. Para maior segurança, também oferecemos garantia de um ano.

Manter a conformidade 

Para uma maior tranquilidade, o pacote Epson inclui hardware, software, suporte 
de dados, garantia e tintas em conformidade com a legislação de segurança e 
ambiental, incluindo a certificação OEKO-TEX.

Mude para uma  
qualidade sem compromissos

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

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

Epson.PT

@Epson_PT

@EpsonPortugal

epson-iberica

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


Expanda a sua oferta profissional Simplifique os seus 
fluxos de trabalho para 
uma maior eficiênciaAs impressoras da Série SureColor SC-F oferecem opções 

de produção versáteis para poder disponibilizar uma gama 
mais vasta de serviços. Estas impressoras não só satisfazem 
os requisitos empresariais, como também podem criar 
peças únicas divertidas, flexíveis e rentáveis, como caixas de 
lápis personalizadas ou garrafas de bebidas. 

Onde o espaço é fundamental, a compacta SC-F100 é uma impressora 
de sublimação de tinta A4 fiável que disponibiliza um baixo custo total de 
propriedade e tempos de execução rápidos. Para grandes formatos num 
design compacto de 24 polegadas, a SC-F500 é a impressora a escolher. 
Além disso, a SC-F501 suporta surpreendentes tintas amarelo fluorescente 
e rosa fluorescente, o que lhe permite oferecer ainda mais opções.

Estas impressoras oferecem uma solução profissional completa, totalmente 
desenvolvida internamente pela Epson para disponibilizar inovação a todos 
os níveis. Ideal para aplicações promocionais, têxteis de qualidade superior 
e sinalética flexível para uma vasta gama de indústrias.

As impressoras compactas ajudam-no a tirar o máximo 
partido do seu espaço de trabalho, ao mesmo tempo 
que otimizam os fluxos de trabalho. Estas impressoras 
economizadoras de espaço estão equipadas com 
funcionalidades que lhe permitem poupar tempo, 
aumentar a produtividade e facilitar o processo. 

Ver toda a gama
Solução de abastecimento de tinta

Reduza significativamente o tempo de inatividade e minimize 
o risco de erros com garrafas de tinta de 140 ml de código 
colorido fáceis de utilizar. Além disso, com a SC-F500 e a 
SC-F501, poderá reabastecer a tinta durante a impressão. 

SC-F100
Tamanho compacto 

Caso o espaço seja limitado, como nos balcões de 
lojas, a pequena base A4 da SC-F100 é a escolha ideal, 
especialmente para empresas start-up e mais pequenas.

SC-F500 e SC-F501
Painel tátil fácil de utilizar  

Aceda facilmente a toda a informação operacional de que 
necessita utilizando o ecrã tátil intuitivo, mesmo com luvas.

Design que evita a entrada de pó 

O design antipó previne a entrada de pó na impressora, 
evitando assim os erros de impressão resultantes do 
entupimento dos injetores e reduzindo os ciclos de limpeza, 
mesmo em ambientes poeirentos.

Escolhas de cores brilhantes

Crie designs apelativos que se destacam da concorrência. 
Com a SC-F501, estão disponíveis as tintas amarelo 
fluorescente e rosa fluorescente.

Proteção da cabeça 

A proteção da cabeça integrada evita os atrasos e os custos 
causados por uma colisão do suporte com a cabeça de 
impressão.

Prático 

Largura de impressão compacta de 24 polegadas 
com alimentação de papel em rolo e folha, entrega 
de impressão inteligente e suporte opcional

Rentável

A ferramenta de contabilidade incorporada mantém-no 
em controlo do seu custo por projeto, para que possa 
maximizar os seus lucros

Facilidade de utilização 

Wi-Fi, com ecrã tátil de 4,3 polegadas e suporte 
Epson Edge Print opcional

Facilidade de utilização 

Ecrã Wi-Fi de 2,4 polegadas, de fácil 
visualização a partir de qualquer ângulo

Prático 

O papel é carregado a partir da frente 
e pode conter até 150 folhas.

Aplicações

Artigos promocionais e presentes únicos

Quer esteja a imprimir canecas, porta-chaves ou ofertas fotográficas 
personalizadas, como capas de telemóvel e estojos para lápis, 
a Série SureColor SC-F ajuda a simplificar a produção e a minimizar 
o desperdício.

Têxteis e roupas

Ideal para a produção de baixo volume de produtos personalizados 
como sacos, almofadas e lenços.

Epson Cloud Solution PORT
Tal como todos os modelos de maior produção da Epson, todas 
estas impressoras suportam o Epson Cloud Solution PORT. O Epson 
Cloud Solution PORT é um sistema baseado na cloud onde poderá 
monitorizar equipamentos ou várias impressoras e gerir custos 
e planeamento de produção.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


