
SureColor SC-F10000H (Lc,Lm)
FICHA DE PRODUTO

Esta impressora de sublimação de tinta de 6 cores e 76 polegadas, de 
gama industrial, pode ser configurada com tintas fluorescentes ou 
claras genuínas, para expandir a oferta de produtos.

A SC-F10000H foi concebida a pensar na consistência, fiabilidade e produtividade de alta 
qualidade. A flexibilidade das impressões permite uma diversa gama de aplicações 
(moda, roupa desportiva, têxteis para o lar e sinalização flexível). A impressora permite 
configuração de tinta CMYK e conta com um dos dois conjuntos de tintas: amarelo 
fluorescente e rosa fluorescente, ou turquesa claro e magenta claro.

Qualidade repetível
A Epson fabrica todos os componentes para a SC-F10000H, incluindo as cabeças de 
impressão, as tintas e o software. É fornecido suporte adicional através de ficheiros EMX, 
juntamente com os suporte da Epson, para fornecer perfis de cores corretos e definições 
da máquina. Além disso, a cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP e uma largura 
de 4,7 polegadas, oferece uma superfície de impressão maior para obter impressões 
mais rápidas.

Fiabilidade comprovada
A qualidade de construção industrial robusta da SC-F10000H ajuda a produzir resultados 
de alta qualidade, dia após dia. A fiabilidade da impressora é ainda melhorada por: 
Controlo avançado de tensão automática (Ad-ATC) para alimentação de suportes precisa 
e estável, mesmo em suportes finos, tecnologia de ajuste automático (incluindo uma 
câmara RGB integrada) e software de suporte que permite aos utilizadores monitorizar o 
desempenho da impressora, mesmo remotamente. A SC-F10000H também incorpora 
peças substituíveis pelo operador para aumentar o tempo de funcionamento e melhorar a 
produtividade1.

Elevada produtividade
Cada componente da SC-F10000H foi concebido para ajudar a aumentar a produção, 
melhorar a eficiência e reduzir custos. A produtividade do utilizador é ainda mais 
melhorada, graças à solução de tinta a granel (caixas de tinta de 3 litros e 10 litros) e uma 
função de troca de tinta de "hot-swap".

Velocidade
A cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP e um secador altamente eficiente 
permitem que a SC-F10000H imprima até 246 m2/hr, combinando qualidade com 
impressão de alta velocidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Solução de alta capacidade de tinta
Caixas de tinta de 3 ou 10 litros e 
funcionalidade "hot-swap"
Impressão com tintas fluorescentes ou 
claras
Tintas rosa e amarela fluorescente ou 
magenta e turquesa claro genuínas
Tecnologia Epson Precision Dot
Três subtecnologias dedicadas (Halftone, LUT 
e Micro Weave)
Impressão de alta velocidade
Até 246 m2/h
A solução completa da Epson
Incluindo cabeças de impressão, tinta, 
firmware e software.



CONSUMÍVEIS

Maintenance Kit S210103 C13S210103

UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240

UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240

UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140

UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140

UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340

UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340

UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440

UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440

Waste Ink Bottle 4L C13S210071

Wiper Roll SC-F10000 C13S210065

UltraChrome DS Light Cyan T43B540 (3ltr) C13T43B540

UltraChrome DS Light Magenta T43B640 (3ltr) C13T43B640

UltraChrome DS Light Magenta T43H640 (10ltr) C13T43H640

UltraChrome DS Light Cyan T43H540 (10ltr) C13T43H540

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

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Media Cleaner Brush

C12C936031

Presser Roller Spacer SC-F10000

C12C936041

Take In Media Holder SC-F10000

C12C933901

Take Up Media Holder SC-F10000

C12C933881

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CF83301A0

Código de barras 8715946700892

País de origem China

SureColor SC-F10000H (Lc,Lm)

MATERIAL FORNECIDO

Documentos de garantia
Instruções de utilização (CD)
Cabo de corrente
Conjunto de tintas

1.  Esta impressora tem peças de manutenção de
substituição. Pode consultar as informações sobre o
período de vida útil no suporte técnico da EPSON em
https://www.epson.eu/support

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)


