
SureColor SC-S60600
FICHA DE PRODUTO

Expanda a sua oferta com esta impressora de material de promoção e 
sinalética produtiva e de qualidade superior

Esta impressora oferece aos utilizadores uma nova forma de criar tudo desde a simples 
sinalética aos artigos de decoração e promoção de alta qualidade numa vasta gama de 
substratos. Cada componente foi totalmente concebido e fabricado pela Epson para 
assegurar o bom funcionamento e garantir resultados de qualidade profissional.

Precisão
Produção com precisão incomparável graças a um sofisticado sistema de 
manuseamento de substratos para obter o melhor desempenho da sua classe. Com um 
sistema de controlo de tensão (AD-ATC) altamente avançado, rolos de alimentação de 
grande diâmetro e rolos de pressão flexíveis anti-estáticos para otimizar o aperto e a 
precisão da alimentação.

Qualidade
Com a mais recente geração da cabeça de impressão Epson PrecisionCore TFP, a SC-
S60600 produz resultados excecionais com luminosidade e cores fantásticas. Quando 
trabalha em conjunto com a nova fórmula das tintas Epson UltraChrome GS3, os 
utilizadores podem produzir uma ampla gama de cores de grande precisão. O modo de 
alta qualidade Precision Dot da impressora permite melhorar a qualidade numa vasta 
gama de substratos.

Produtividade
A manutenção automatizada da cabeça de impressão e o sistema de recolha de vapor 
de tinta asseguram uma impressão contínua para maximizar o tempo produtivo.

Assistência e suporte
A Epson previu a eventualidade de surgirem problemas com uma garantia de dois anos 
de origem. Também estão disponíveis opções de garantia alargada para os utilizadores 
que querem beneficiar do suporte e da assistência excecionais da Epson durante 
períodos de tempo mais alargados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Impressão precisa e exata
Sistema AD-ATC líder na sua classe e 
alimentação de suportes de impressão 
sofisticada
Resultados de qualidade superior
A mais recente geração de cabeças de 
impressão PrecisionCore TFP e tintas 
UltraChrome GS3
Gama de aplicações criativas
Imprima em substratos como película 
transparente, vinil, tela e papel fotográfico
Maximize a produtividade
Manutenção automatizada da cabeça de 
impressão e platina de proteção; sistema de 
recolha de vapor de tinta
Suporte e assistência excecionais
Garantia de dois anos de origem com opções 
de extensão de garantia



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Tecnologia de tinta Ultrachrome® GS3

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™ TFP

IMPRESSÃO

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Configuração dos injectores 720 Injectores preto, 720 Injectores por cor

Tamanho de gota mínimo 4,2 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Capacidade do tinteiro 700 ml

Resolução de impressão 1.440 x 1.440 dpi

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Margens de impressão de 

suporte em rolo

Modo 1: 5 mm (superior), 3 mm (direita), 5 mm (inferior), 3 mm (esquerda)

Espessura de papel 

compatível

0,1 mm - 1 mm

Formatos de papel 64 " (162,6 cm)

Duplex Não

GERAL

Consumo de energia 745 W, 445 W (economia), 13 W (em modo de repouso), 1,8 W (desligar)

Tensão de alimentação AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto 2.620 x 1.147 x 1.338 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 291 kg

Nível de ruído Funcionamento: 58,5 dB (A)

OUTRAS FUNÇÕES

Memória Impressora: 512 MB, Rede: 128 kB

Sistema de manutenção Sistema automático de limpeza de tecido molhado

Processamento de meios Carretel de aceitação automática, Papel em rolo

Sistemas operativos 

compatíveis

Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64

Emulações ESC/P-R

Ligações USB 2.0 Tipo B, Interface Gigabit Ethernet

LCD E CARTÕES DE MEMÓRIA

Ecrã LCD Tipo: Cor, Diagonal: 6,9 cm

OUTROS

Garantia 24 Meses Assistência no local (on site)

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CE46301A0

Código de barras 8715946612317

País de origem China

SureColor SC-S60600

MATERIAL FORNECIDO

Driver e programas de ajuda (CD)
Manual de instalação / segurança
Aparelho principal
Cabo de corrente
Manual de instalação
Manual de instruções
Documentos de garantia
Tinteiros Individuais

CONSUMÍVEIS

Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)

Singlepack UltraChrome GS3 Black T890100 (700mL) 
(C13T890100)

Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T890200 (700mL) 
(C13T890200)

Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T890300 (700mL) 
(C13T890300)

Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T890400 (700mL) 
(C13T890400)

Produto para Limpeza da Tinta (250 ml) T699300 
(C13T699300)

Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)

Reservatório de desperdício de tinta T724000 (C13T724000)

Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)

Secondary Carriage Rod Kit S210036 (C13S210036)
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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)


