
SureColor SC-F500
FICHA DE PRODUTO

A SureColor SC-F500 foi concebida para ajudar as empresas a 
expandirem a sua oferta de produtos, naquela que é a primeira 
impressora de sublimação de tinta de 24 polegadas da Epson

Seja produzir capas de telemóvel, canecas, tapetes de rato, t-shirts ou almofadas 
impressos, a SC-F500 acelera os tempos de execução, melhora a fiabilidade e reduz o 
custo total de propriedade (TCO) para as pequenas empresas, e não exige 
conhecimentos especializados para configurar, gerir ou fazer a manutenção. Para manter 
a agilidade das empresas e a sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes, 
esta impressora de sublimação de tinta foi concebida a pensar na facilidade de utilização, 
na produtividade e na eficiência.

Flexibilidade das aplicações
A SC-F500 foi concebida para expandir as oportunidades de negócio com impressão de 
alta qualidade numa vasta gama de ofertas e artigos promocionais.

Melhoria da produtividade
Com a solução de tinta recarregável da Epson (garrafas de tinta de 140 ml), o 
reabastecimento é uma operação fácil e não especializada que pode ser feita mesmo 
durante a impressão. Isto permite às empresas não pararem durante mais tempo, 
reduzindo assim o tempo de inatividade.

Fácil de utilizar
As tecnologias Epson são simples de utilizar e altamente intuitivas. Conta com um ecrã 
tátil de 4,3 polegadas, conectividade Wi-Fi e funcionalidade de troca de suportes 
automática, a utilização e manutenção da impressora são atividades não especializadas.

A solução de impressão completa e integral da Epson
Os produtos de impressão Epson foram concebidos para funcionar em perfeita harmonia. 
Oferecemos a solução completa, que inclui: Tintas, papéis e software Epson e. 
naturalmente, a SC-F500.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Solução de tinta recarregável
As garrafas de tinta de 140 ml podem ser 
utilizadas mesmo durante a impressão
Design que evita a entrada de pó
Evita os erros de impressão devido ao 
entupimento dos ejetores ou evita os ciclos 
de limpeza demorados
Troca automática entre suportes
Alterne facilmente entre suportes em rolo e 
folhas soltas
Conectividade Wi-Fi
Para facilitar a utilização: esta é a primeira 
gama de sublimação de tinta da Epson
Ferramenta de contabilidade
Software fácil de utilizar para calcular com 
precisão os custos de impressão



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™ TFP

Tecnologia de tinta Sublimação de tinta corante

IMPRESSÃO

Cores Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Tamanho de gota mínimo 4,4 pl

Capacidade do tinteiro 110 ml

Configuração dos injectores 800 Injectores preto, 800 Injectores por cor

Resolução de impressão 2.400 x 1.200 dpi

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel 24 " (61,0 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)

Margens de impressão de 

suporte em rolo

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

Espessura de papel 

compatível

0,05 mm - 0,21 mm

Alimentação automática de 

documentos

Sim

GERAL

Consumo de energia 22 W, 0,2 W (desligar)

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

Dimensões do produto 970 x 811 x 245 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 29 kg

Nível de ruído Funcionamento: 50 dB (A)

OUTRAS FUNÇÕES

Sistemas operativos 

compatíveis

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Características Ecrã táctil

Ligações USB 3.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD E CARTÕES DE MEMÓRIA

Ecrã LCD Tipo: Cor, Ecrã táctil

OUTROS

Garantia 12 Meses Assistência no local (on site)

SureColor SC-F500

MATERIAL FORNECIDO

Conjunto de tintas
Cabo de corrente
Manual de instalação
Software (CD)
Maintenance box



CONSUMÍVEIS

Auto Cutter Spare Blade LFP desktop C13S210055

Maintenance box :LFP desktop C13S210057

Folhas A4 de papel DS Transfer General Purpose C13S400078

Folhas A3 de papel DS Transfer General Purpose C13S400077

Papel DS Transfer General Purpose de 610 mm x 30,5 m C13S400080

Papel DS Transfer General Purpose de 432 mm x 30,5 m C13S400079

Papel DS Transfer General Purpose de 297 mm x 30,5 m C13S400081

Papel DS Transfer General Purpose de 210 mm x 30,5 m C13S400082

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Roll Feed Spindle 24" TX-CX

C12C935701

Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)

C12C933151

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CJ17301A0

Código de barras 8715946676166

País de origem Indonésia

SureColor SC-F500

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)


