
SureColor SC-F9400H
FICHA DE PRODUTO

A Epson disponibiliza a sua primeira solução de impressão em têxteis 
com sublimação de tinta fluorescente genuína (até 64 polegadas).

A SC-F9400H disponibiliza às empresas a opção de impressão com duas soluções de 
tinta fluorescente genuína (amarelo e rosa), que podem ser utilizadas para criar uma vasta 
gama de cores brilhantes e nítidas para a produção de roupa desportiva, vestuário 
profissional e artigos de moda. A série SC-F9400 foi criada com base no 
desenvolvimento da conceituada tecnologia de impressão Epson e fornece uma 
qualidade melhorada mantendo a produtividade e a fiabilidade.

Mantenha-se produtivo
A impressora SC-F9400 possui uma velocidade máxima de 108,6 m2/h para tempos de 
execução rápidos. As definições atualizadas proporcionam uma tensão reduzida e um 
registo preciso, o que melhora a alimentação e reduz o custo total de propriedade (TCO) 
através da utilização de papel de sublimação de menor gramagem.

A solução completa
A Epson fabrica a impressora, a cabeça de impressão, as tintas, o papel de sublimação e 
o software e fornece a garantia e a assistência. Esta solução abrangente proporciona ao 
utilizador a consistência da qualidade e da paz de espírito.

Vasta gama de cores
A impressora SC-F9400H utiliza tintas Epson UltraChrome DS dedicadas para 
reproduções precisas de designs complexos e coloridos.

Pronto a vestir
A SureColor SC-F9400H dispõe da certificação Oeko-Tex Eco Passport, o que significa 
que o vestuário e os têxteis produzidos nesta impressora com as tintas UltraChrome DS 
são completamente seguros e podem ser usados por adultos e crianças, incluindo bebés.

Explorar novas oportunidades de negócio
As tintas fluorescentes genuínas amarela e rosa da Epson fazem da impressora de 
sublimação de tinta SC-F9400H uma solução criativa e mais inteligente para empresas 
que procuram alargar a sua oferta a outros mercados: roupa desportiva apelativa, uma 
gama mais vasta de artigos de moda e sinalética flexível verdadeiramente aliciante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Solução de tinta fluorescente genuína
Tintas fluorescentes amarelas e rosa
Tintas UltraChrome DS
Para impressões vivas, coloridas, duradouras 
e precisas
Impressão mais rápida
Velocidades de impressão que podem atingir 
os 108,6 m²/h
A solução completa
Impressora, tintas, papel e software Epson 
concebidos para trabalharem em conjunto
Maior fiabilidade
Minimização do impacto da cabeça e da 
ondulação, para maximizar o tempo de 
operação



CONSUMÍVEIS

UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) C13T46D240

UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) C13T46D340

UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) C13T46D440

UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) C13T46D840

UltraChrome DS Flourescent Yellow T46D640 (1Lx2) C13T46D640

UltraChrome DS Flourescent Pink T46D540 (1Lx2) C13T46D540

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m C13S045451

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m C13S045480

DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m C13S045452

DS Transfer Production 108cm x 152m C13S045520

DS Transfer Production 162cm x 175m C13S045521

Head Cleaning Set S210051 C13S210051

Maintenance Kit S210063 C13S210063

Reservatório de desperdício de tinta T724000 C13T724000

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CH99301A0

Código de barras 8715946682235

País de origem China

SureColor SC-F9400H

MATERIAL FORNECIDO

Reservatório de desperdício de tinta
Documentos de garantia
Instruções de utilização (CD)
Manual de instalação
Cabo de corrente
Kit de manutenção
Software (CD)
Conjunto de tintas

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

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


