Epson lança solução de ponta para impressão de rótulos e
etiquetas no Brasil
A SurePress L-4533AW possui tecnologia de tintas de sete cores e permite
maior customização, segmentação e otimização de impressões
São Paulo, 20 de setembro de 2018 - Acompanhando a tendência da
impressão digital na produção de rótulos e etiquetas, a Epson, líder neste
mercado, anuncia sua nova solução no Brasil, a SurePress L-4533AW. O
equipamento possui sete cores, incluindo a tinta branca, necessária para
substratos transparentes e metálicos; enquanto as cores laranja e verde ampliam
a gama de cores.
Existem diversas vantagens para as indústrias em substituir ou complementar o
processo analógico pela impressão digital destes materiais. O método digital
permite produções com baixas tiragens; customização massiva; maior
segmentação de produtos; criação de edições limitadas; personalização;
otimização de custos ao reduzir os estoques; e mais velocidade em caso de
alterações e produção de novos itens.
“Soluções digitais para a impressão de rótulos são ideais para trabalhos com
embalagens de cosméticos, bebidas, alimentos e outros tipos de recipientes que
necessitem ser identificados. A SurePress L-4533AW é um modelo que oferece
todos os benefícios da impressão digital que os produtores de etiquetas
procuram”, comenta Evelin Wanke, gerente de Vendas da Epson Brasil.
A SurePress L-4533AW tem certificação Pantone® por sua capacidade de
alcançar 91% das cores sólidas PANTONE dentro do delta E de 1.5 CIEDE2000.
"Com a crescente demanda por etiquetas de cores vibrantes, essa certificação
confirma que a Epson é capaz de proporcionar uma solução que possibilita às
empresas criar etiquetas de cores brilhantes e com alta qualidade", complementa
Rafael Godinho Aranjues, gerente regional de produtos Epson para América
Latina.
Para os interessados em conferir a versatilidade, velocidade e qualidade de
impressão, o equipamento estará exposto na feira LabelExpo Americas 2018,
que acontece em Chicago entre os dias 25 e 27 de setembro. O executivo
comercial da Epson do Brasil, Sean Máximo, estará no evento para atender aos
empresários brasileiros que visitarem a feira. Mais informações: http://labelexpoamericas.com/
Características da SurePress L-4533AW
Além dos benefícios da impressão digital de rótulos e embalagens, a SurePress
L-4533AW ainda apresenta características técnicas que a tornam um
equipamento líder neste segmento:



Etiquetas de alta qualidade: a tecnologia Epson MicroPiezo® mais a alta
gama de cores possibilita a impressão de qualidade superior com cores
precisas;



Sistema de manutenção automática das cabeças de impressão e os
cartuchos de tinta que podem ser trocados sem interromper a impressão,
permitem maximizar a eficiência de produção;
Fácil de usar: possibilita que apenas um operador acompanhe múltiplos
equipamentos;




Recursos avançados de impressão automatizada e alertas por e-mail
Tintas industriais de alta qualidade: As tintas pigmentadas e resinadas à
base de água, com sete cores - ciano, magenta, amarelo, preto, laranja,
verde e branco - oferecem maior aderência e reproduzem uma vasta
gama
de
cores;



Versatilidade de mídias: Imprime sobre uma variedade de materiais, como
acabamento brilhantes, semi-brilhantes mate, vinil, filmes, e mídias
transparentes
ou
metálicas;



Tamanho variável: Utiliza rolos com tamanho de 8 cm a 33 cm de largura.

Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e
informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de
produtos que abrange desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até
projetores 3LCD, relógios e robôs industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e
superar as expectativas dos clientes no campo da impressão jato de tinta, comunicações visuais,
dispositivos móveis e robótica.
Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de
76 mil pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas
ao meio ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se
conectar com a Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsondoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsondoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsondoBrasil).
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