
Ideias brilhantes 
reproduzidas 
em cor luminosa

Impressoras de sublimação de tinta SureColor SC-F9400 e SC-F9400H



Cores que se destacam 
e uma qualidade excecional

Apresentamos as impressoras de sublimação de tinta 
de 64 polegadas: Epson SureColor SC-F9400H 
e SC-F9400. As impressoras foram desenvolvidas 
sobretudo para a impressão de grandes volumes, 
vestuário, têxteis e sinalética flexível, bem como outros 
artigos promocionais impressos. 

A SC-F9400H disponibiliza também às empresas a opção de impressão com 
duas soluções de tinta fluorescente genuína (amarelo e rosa), o que traz cores 
brilhantes e nítidas à 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, mantendo a qualidade 
e a produtividade.

Uma série de cores dinâmicas

O Epson Edge Print conta com a função de "Impressão de bibliotecas de cores" 
incorporada que pode ser instalada facilmente nas aplicações Creative Suite da 
Adobe para levar a criatividade ao limite com a gama cromática mais ampla. As 
tintas amarela e cor-de-rosa fluorescentes foram adicionadas a par da gama 
CMYK, o que oferece uma elevada opacidade e impressões com luminosidade 
e vivacidade adicionais para se destacar da concorrência. Além disso, as nossas 
excecionais tintas fluorescentes fazem das nossas impressoras a escolha ideal 
para as empresas que pretendem expandir a sua oferta para mercados adicionas 
e criam roupa desportiva vívida e apelativa, uma maior variedade de vestuário 
de moda ou sinalética flexível apelativa.





Alta velocidade 
Elevada produtividade

As novas impressoras mantêm uma elevada 
produtividade, mesmo quando imprimem cores 
intensas, proporcionando uma maior eficiência 
e mais oportunidades de negócio. 

Fluorescentes num instante 

As impressoras Epson SureColor SC-F9400 e SC-F9400H têm uma velocidade 
máxima de 108,6 m²/h. Contam também com um Pós-aquecedor que aumenta 
a capacidade de secagem, pelo que os prazos apertados não são um problema.

Com as tintas UltraChrome DS, concebidas especificamente pela Epson para as 
nossas impressoras de sublimação de tinta corante, os únicos limites são a sua 
imaginação.

Melhoria da recolha

As definições atualizadas dos modelos SC-F9400 e SC-F9400H oferecem 
uma tensão baixa e um registo de grande precisão, o que melhora a 
recolha, proporciona um baixo custo total de propriedade (TCO) e reduz 
consideravelmente os custos ao utilizar papéis de menor gramagem.



Manutenção reduzida. Baixo custo total de propriedade

Com as impressoras Epson, a fiabilidade e a tranquilidade caminham juntas. 
Assim, ao mesmo tempo que se tornam mais interessantes os designs 
e os produtos que produz, a sua rentabilidade também é mais previsível. 

As nossas impressoras, a nossa solução

Quando adquire uma impressora Epson, é reconfortante saber que pode 
contar com a nossa experiência de grande qualidade, do início ao fim: 
impressora, tintas, suportes, software Epson Edge Print e suporte. Tudo isto, 
combinado com uma configuração e funcionamento lineares, traduz-se numa 
experiência totalmente integrada para o utilizador e total tranquilidade. 
É a solução ideal para as empresas que procuram mudar para a sublimação 
de tinta ou que pretendem atualizar um modelo antigo. 

Assistência simplificação, suporte melhorado

Com tinta Epson original, bem com a assistência e suporte da Epson, a nossa 
garantia de 1 ano e a extensão de garantia opcional oferecem tranquilidade 
em cada tiragem.

Vídeo de instruções via código QR

A manutenção correta nunca foi tão simples. Pode ver o vídeo de instruções 
de manutenção da impressora através do código QR, que está colado 
à máquina. Não podia ser mais fácil!



Como complemento da sua impressora, utilize o software 
Epson Edge Print para oferecer aos seus clientes um nível 
de serviço superior, ao mesmo tempo que simplifica a sua 
vida e poupa tempo de produção precioso. Proporcione 
novas oportunidades à sua empresa e oferece mais 
escolha aos seus clientes.

Incluído de origem com as impressoras SC-F9400 e SC-F9400H, este software 
simples de utilizar e com inúmeras funcionalidades ajuda a impulsionar os 
negócios, a acelerar a impressão e a aumentar a produção. A conectividade 
da Epson não termina aqui, estende-se do seu estúdio até à cloud. Com 
o dashboard do Epson Edge, pode contar com uma maior diversidade de 
ficheiros EMX, o que significa que pode aceder a perfis adicionais a partir da 
cloud e transferi-los mais facilmente para maximizar a qualidade das impressões.

Calcule o valor de cada impressão 

Trabalhe em harmonia com a ferramenta LFP Accounting que o ajuda a calcular 
o custo de cada impressão em função do consumo de tinta e de papel. Isto 
oferece uma melhor visibilidade e aprovisionamento de cada trabalho. 

Dê vida aos seus desenhos 

Produza gradações suaves, uma correspondência de cores consistente 
e impressões com uma granulação mínima. 

Simplifique a produção 

Estabeleça ligação rapidamente a até dez impressoras e fique operacional 
assim que o software Epson Print Edge estiver instalado. 

Produza impressões de alta qualidade consistentes 

Tire o máximo partido da ampla gama de cores das suas impressoras 
Epson. Quando combinadas com perfis de suportes, obterá sempre 
resultados fantásticos. 

A solução completa





Modelo SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Configuração da cabeça de 
impressão

Cabeça de impressão PrecisionCore TFP 
360 injetores x 4 canais x 2 cabeças

Cabeça de impressão PrecisionCore TFP
360 injetores x 5 canais x 2 cabeças

Velocidade máxima de impressão 108,6 m²/h.

Velocidade de impressão com 2 
passagens

60,1 m²/h. (4 cores) 62 m²/h. (6 cores)

Velocidade de impressão com 4 
passagens

29,9 m²/h. (4 cores) 32,1 m²/h. (6 cores)

Resolução de impressão máxima 720 x 1440 ppp

Largura máxima do suporte 1626 mm (64 polegadas)

Diâmetro externo do rolo 250 mm

Diâmetro externo do carretel 250 mm

Peso máximo do rolo 45 kg

Número de tinteiros 2 x 4 cores (C,M,Y,K) 2 x 4 cores (C,M,Y,K) + FY, FP

Capacidade de tinta 1,1 litros 1,1 litros, 1 litro fluorescente

Dimensões 2620 x 934 x 1332 mm (largura x profundidade x altura)

Peso 290 kg

Tensão CA 110V - 220 V, 50 Hz - 60 Hz

Recolha (mais de 61 g/m²) +/- 2,5 mm

Garantia 1 ano no local

Software Epson Edge Print

Um compromisso com a responsabilidade empresarial 
e social
A Epson está empenhada no desenvolvimento de produtos respeitadores do meio ambiente, 
o que significa que a sustentabilidade é pensada desde a conceção à conclusão. Ajudamos 
os clientes a reconhecerem os ganhos ambientais proporcionados pela tecnologia, seja na 
redefinição do processo de fabrico através da robótica inovadora, na poupança de energia 
com a nossa tecnologia de impressão no escritório ou na revolução da impressão têxtil com 
soluções digitais.

Estamos empenhados com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das 
Nações Unidas e com as metas da economia circular. Oferecemos inovações sustentáveis 
porque reconhecemos que as escolhas que fazemos enquanto organizações, indivíduos 
ou sociedade serão essenciais para o nosso sucesso partilhado.

O conteúdo desta publicação não foi aprovado pelas Nações Unidas e não reflete as opiniões das Nações Unidas 
ou dos seus funcionários ou Estados-Membros www.un.org/sustainabledevelopment
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Epson Edge 
Dashboard

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)

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson.PT

@Epson_PT

@EpsonPortugal

epson-iberica

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



