F2100

Impressão direta em tecidos

SureColor®

Impressão direta em tecidos,
confiável e de grande desempenho
Principais Características
· Impressão direta em tecidos de alta qualidade — as tintas
Epson UltraChrome® DG são duradouras, vibrantes e seguras com um
desempenho excepcional em cores.
· Até duas vezes mais rápida — novos modos de impressão, inclusive
o Modo de Tecidos Leves oferecem uma qualidade de impressão
uniforme com velocidade até duas vezes maior do que a da nossa
geração anterior1.
· Modo de realce em tinta branca — desenvolvido exclusivamente
para a SureColor® F2100, esta característica exclusiva permite
impressão simultânea em tinta branca e tinta colorida em cada passada
de cor, para melhorias na velocidade, qualidade de imagem e eficiência.
· Carregamento rápido para maior produtividade — design
totalmente novo e fácil de usar; o seu suporte para carregamento rápido
reduz os tempos tradicionais de carregamento.

· Fluxo de trabalho intuitivo e fácil de aprender — o software Epson
Garment Creator, aperfeiçoado e disponível para MacOS® e Windows®,
inclui ferramentas poderosas para design e texto, manuseio de cores,
controle da tinta, estimativa de custos e pastas em uso.
· Projetada especialmente para impressão direta em tecidos — um
sistema totalmente projetado para a sua função, com a cabeça de
impressão PrecisionCore® TFP® da Epson, o sistema de tinta Epson
UltraChrome® DG e um hardware resistente.
· Custos operacionais e tempos de manutenção menores — com um
limpador de tecido e um cartucho de limpeza, o sistema integrado de
autolimpeza permite que a impressora realize a sua própria manutenção
diária para reduzir o tempo de inatividade.

SureColor® F2100
Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Tipo de tinta
Configurações de tinta
Configurações de injetores

Cabeça de impressão PrecisionCore® TFP
UltraChrome® DG de cinco cores
C, M, Y, K, branco, branco
360 injetores x 10; 6 compartimentos para cartucho de tinta
1 compartimento para cartucho de limpeza

Tecnologia de gota de tinta

Tamanho mínimo da gota: 5,3 picolitros;
Tecnologia de gotas de tamanho variável (VSDT)
Tinta branca: 1440 x 1440 dpi
Tinta colorida: 1440 x 720 dpi
6 cartuchos de 250 ml de cada cor; cartucho
de limpeza de 700 ml2

Resolução máxima
Conjunto de tintas incluso (na impressora)
Vida útil da tinta

2 anos a partir da data de produção impressa ou seis meses depois de aberta.
A tinta foi otimizada para tecido com 100% de algodão.
A impressora foi projetada para uso exclusivo com cartuchos de tinta Epson,
e nunca com sistemas de tinta de terceiros*.

Interfaces da impressora

USB 2.0 de alta velocidade (compatível com 1.1)
Memória flash com interface USB (menos de 32 GB,
formato FAT32) Ethernet 10/100

Sistemas operacionais compatíveis
Software

Windows® 10/ 8.1, Windows Vista®,
Mac® OS 10.13 – Mac® OS X® 10.6

Umidade

Em funcionamento: 20% a 80% (sem condensação)

Especificações elétricas

Tensão: 100 V– 240 V (corrente alternada)
Frequência: 50 – 60 Hz

Consumo de energia

Em funcionamento: aprox. 52 W ou menos
P: 20 W

Normas de regulamentação

1 ano

Características ecológicas
RoHS; produto reciclável3 Epson America, Inc.
A tinta Epson UltraChrome® DG recebeu certificado
ECO PASSPORT da OEKO-TEX®, indicando que é segura
para adultos, crianças e bebês.

O que há na caixa
Impressora, suporte médio, conjunto de tinta para instalação inicial (cartuchos de 250 ml),
cartucho de limpeza, cabo de força, garrafa para resíduos de tinta, tubo e suporte,
kit de manutenção da impressora, guia de instalação (impresso em papel)

Informação para pedidos
Acessórios

Drivers Epson Professional Imaging Communication para Windows® Programas de
utilitários para impressoras Epson - Epson Garment Creator para Windows® e Mac®
As impressoras Epson SureColor® Série F são compatíveis com a maioria dos
principais RIPs e fluxos de trabalho das outras empresas.
Toda a documentação e software estão disponíveis via download no site.

Manuseio de tecidos

Informações gerais
Dimensões e peso
Nível de ruído
Temperatura

Tecidos/roupa com até 0,98” de espessura Tipo de substrato: recomenda-se
tecidos com 100% de algodão Área máxima de impressão: área máxima de
impressão 16"x 20" (Suporte grande opcional)
98,5 x 148,5 x 49 cm (L x P x A)
Peso: 83 kg
Menos de 41 dB(A), conforme norma ISO 7779
Em funcionamento: 10°C a 35°C

UL (MET), FCC (classe A), CSA, CE, EMC

Garantia limitada

Tintas UltraChrome® DG
(600 ml)

SureColor® F2100
Líquido de pré-tratamento da Epson (20 l)
Cartucho de limpeza (700 ml)
Kit de manutenção da impressora
Kit de limpeza da cabeça
Filtro de ar da impressora
Suporte para mangas (4" x 4")
Suporte extra pequeno (7" x 8")
Suporte pequeno (10" x 12")
Suporte médio (14" x 16")
Suporte médio com ranhuras (14" x 16")
Suporte grande (16" x 20")
Calço pequeno (10" x 12")
Calço médio (14" x 16")
Calço grande (16" x 20")
Alisador de tecido
Cartucho preto
Cartucho ciano
Cartucho magenta
Cartucho amarelo
Cartucho branco

SCF2100WE
C13T736100
T736000
C13T736200
C13S092001
C13S092021
C12C933971
C12C933951
C12C933941
C12C933931
C12C933961
C12C933921
C13S210077
C13S210076
C13S210075
C12C934151
T725100
T725200
T725300
T725400
T725A00

O sistema ECO PASSPORT da OEKO-TEX permite que os fornecedores de produtos químicos para a indústria têxtil comprovem a viabilidade da sua utilização em uma produção têxtil sustentável. A tinta Epson UltraChrome® DG tem a certificação do ECO PASSPORT. Esta certificação
representa um padrão de segurança internacional na indústria têxtil. Esta certificação significa que o produto pode ser usado com segurança por adultos, crianças e bebês. *Este produto usa somente os cartuchos originais da marca Epson. As demais marcas de suprimentos e cartuchos
de tinta não são compatíveis e podem não funcionar corretamente, mesmo que indiquem que são compatíveis. l 1 Os tempos de impressão se baseiam exclusivamente na velocidade do motor de impressão, desde o início até o término da aplicação da tinta no tecido. O tempo de
processamento do computador, de transmissão via rede e de carregamento/descarregamento do tecido não está incluso. Os tempos reais de impressão podem ser distintos. Testes realizados pela Epson America, Inc. em novembro de 2017. | 2 As impressoras SureColor® da série F só
devem ser usadas com as tintas UltraChrome® DG, e nunca devem ser usadas com outras marcas de cartuchos ou de tinta. O uso da tinta original da Epson é muito importante para obter um desempenho confiável e uma alta qualidade de imagem. | 3 O site: www.epson.com.br/meioambiente
oferece informações sobre as opções de reciclagem.

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse
www.epson.com.br/meioambiente

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

www.epson.com.br

As especificações e termos podem ser modificados sem aviso prévio. EPSON, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logotipo e marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson
Corporation. Mac, MacOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. que estão registradas nos EUA e em outros países. Microsoft e Windows Vista são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. SmartWay é uma marca registrada
da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA. Todos os demais nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos os direitos sobre essas marcas. Copyright 2018 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13
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