
SureColor SC-R5000L
FICHA DE PRODUTO

A SC-R5000L oferece impressões exatas, consistência cromática, 
secagem rápida e resistência a riscos numa vasta gama de substratos 
com tinta de resina.

Esta é primeira impressora de grande formato de tinta de resina da Epson. A impressão 
numa vasta gama de
substratos, como o vinil, faixa, têxtil, tela, papel de parede e película, combina precisão, 
flexibilidade de suportes e a fiabilidade. A tinta aquosa inodora permite utilizar as 
aplicações impressas em ambientes sensíveis, como escolas,
hospitais e hotéis, bem como aplicações ao ar livre que exigem uma extrema 
durabilidade.

Qualidade
Consegue-se uma qualidade de imagem impressionante, graças às três tecnologias de 
impressão da Epson: meios tons, tabelas totalmente otimizadas (LUT) e Micro Weave, 
com todas a contribuírem para a redução da granulação e do efeito de "banding". A 
tecnologia totalmente controlada de aquecimento e cura, combinada com as cabeças de 
impressão PrecisionCore Micro TFP de longa duração, proporcionam uma consistência 
cromática fiável em toda a tiragem. Isto evita as reimpressões por as cores não 
coincidirem.
Fiabilidade
As cabeças de impressão substituíveis pelo utilizador ajudam a maximizar o tempo de 
produção, uma vez que podem ser facilmente substituídas, sem ferramentas especiais, 
em 60 minutos. A SC-R5000L inclui ainda uma solução de tinta de grande capacidade (2 
bolsas de tinta de 1,5 litros com função de troca "hot-swap") para reduzir o tempo de 
inatividade da impressora e os custos de tinta, e melhorar a comodidade. Para 
impulsionar ainda mais a produtividade empresarial, o inovador detetor ultrassónico reduz 
o risco de falha da cabeça de impressão, enquanto a tecnologia de verificação dos 
injetores (NVT) compensa automaticamente o bloqueio de um injetor.
Facilidade de utilização
A SC-R5000L conta com um ecrã tátil intuitivo de 4,3" que simplifica as verificações de 
estado e de funcionamento da impressora. Para melhorar ainda mais o controlo do 
utilizador, a introdução do Epson Production Monitor (um dos serviços oferecidos no 
Epson Cloud Solution PORT) facilita a monitorização dos equipamentos dispersos por 
vários locais ou de várias impressoras num só local.
Flexibilidade
As tintas de resina da Epson são inodoras e aquosas, e podem ser utilizadas em 
substratos com e sem revestimento, em ambientes sensíveis.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Tinta de resina
Aquosa e inodora para utilizar em ambientes 
sensíveis
Solução de tinta de grande capacidade
2 bolsas de tinta de 1,5 litros com função de 
troca "hot-swap
Ecrã tátil LCD de 4,3 polegadas
Verificações de estado e funcionamento da 
impressora simples e intuitivas
Expansão do portefólio
Faixas, coberturas de parede, vinil, película e 
têxteis
A solução completa da Epson
Incluindo cabeças de impressão, tinta e 
software



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Tecnologia de tinta Epson Ultrachrome® RS

IMPRESSÃO

Number of colours 6 colour

Cores Preto [Resin], Cyan [Resin], Cyan Claro [Resin], Amarelo [Resin], Magenta [Resin], Magenta 

Claro [Resin], Maintenance Liquid [Resin], Optimiser [Resin]

Tamanho de gota mínimo 4,9 pl

Capacidade do tinteiro 1.500 ml

Resolução de impressão 1.200 x 2.400 dpi

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel 64 " (162,6 cm)

Margens de impressão de 

suporte em rolo

Modo 1: 5 mm (direita), 5 mm (esquerda)

Espessura de papel 

compatível

1 mm

GERAL

Tensão de alimentação AC 200 V - 240 V

Dimensões do produto 2.949 x 1.045 x 1.774 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 449 kg

Serviços de impressão móvel 

e em nuvem

Epson Cloud Solution PORT

OUTRAS FUNÇÕES

Memória Impressora: 2 GB

Sistemas operativos 

compatíveis

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x ou posterior, Windows 10, 

Windows 7, Windows 8

Características Ecrã táctil

Software incluído Epson Edge Print

Ligações Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0 Tipo B

Optional Software & Solutions Epson LFP Accounting Tool

OUTROS

Garantia 12 Meses Assistência no local (on site)

Extensão da garantia opcional disponível

SureColor SC-R5000L

MATERIAL FORNECIDO

Carretel de aceitação automática
Solução de alta capacidade de tinta
Conjunto de tintas
Cabo de corrente
Manual de instruções
Documentos de garantia



CONSUMÍVEIS

UltraChrome RS Maintenance Liquid T45U800 (1.5ltx2) C13T45U800

UltraChrome RS Optimizer T45U700 (1.5ltx2) C13T45U700

UltraChrome RS Light Magenta T45U600 (1.5ltx2) C13T45U600

UltraChrome RS Yellow T45U400 (1.5ltx2) C13T45U400

UltraChrome RS Magenta T45U300 (1.5ltx2) C13T45U300

UltraChrome RS Cyan T45U200 (1.5ltx2) C13T45U200

UltraChrome RS Black T45U100 (1.5ltx2) C13T45U100

UltraChrome RS Light Cyan T45U500 (1.5ltx2) C13T45U500

UltraChrome RS Cleaning Liquid T45X100 (1.5lt) C13T45X100

Wiper Unit SC-R Series C13S210100

Waste Ink Bottle 4L C13S210071

Maintenance Kit S210103 C13S210103

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) C13S090013

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Media Edge Plate SC-R Series

C12C935321

Media Cleaner Brush

C12C936031

Thermal Sheet SC-R Series

C12C936551

Premium Glossy Photo Paper, 610mm x 30.5m

C13S041638PA

Media Spacer - SC R Series

C12C937271

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CH29301A0

Código de barras 8715946695105

País de origem China

SureColor SC-R5000L

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)


