Epson apresenta impressora Monna Lisa pela 1ª vez na
Febratex 2018
Empresa marca presença no maior evento para o setor têxtil das Américas com
lançamentos voltados para impressão direta sobre tecidos
São Paulo, 06 de agosto de 2018 – A Epson estará novamente presente com
novidades para o setor têxtil durante a 16ª edição da Febratex – Feira Brasileira para a
Indústria Têxtil. O evento, que acontece a cada dois anos na cidade de Blumenau (SC),
é o maior do segmento têxtil e de confecção das Américas.
Entre os destaques que a Epson apresentará na feira, entre os dias 21 e 24 de agosto,
está o lançamento da SureColor F2100, equipamento de ponta para impressão direta
em tecidos e camisetas (DTG – Direct to Garment), e pela primeira no Brasil, uma
demonstração da nova estrela do portfólio da companhia japonesa, a impressora Monna
Lisa EvoTre (DTF – Direct to Fabric). Desenvolvida pela empresa italiana Robustelli,
recentemente adquirida pela Epson, é considerada a impressora de mais alta qualidade
e resolução de imagem para impressão digital direta em tecidos naturais.
“A Febratex é um dos maiores e mais importantes eventos do segmento têxtil. Temos
uma grande expectativa para este ano, principalmente pelo lançamento do modelo
SureColor F2100 e a demonstração da Monna Lisa. Enxergamos, assim, a oportunidade
de continuar revolucionando o modo de produção da indústria têxtil”, comenta Evelin
Wanke, gerente de Vendas de Grandes Formatos da Epson Brasil.
O equipamento é fabricado na Itália e possui suporte de uma equipe de desenvolvimento
de mercado no Brasil. Os interessados poderão conversar com os especialistas da
Epson que estão disponíveis para tirar dúvidas e realizar testes e cálculo de custos
personalizado.
Além das principais novidades, a Epson também apresentará seu amplo portfólio para
o setor têxtil, que inclui os equipamentos SureColor F9370, F6200 e F7200. Soluções
para outros segmentos também estarão disponíveis, como a SureColor S60600 voltada
para comunicação visual, os modelos ColorWorks C3500 e C7500G para impressão
de rótulos e etiquetas e a SureColor P5000 para fotografia e provas de cor.
A empresa marca presença também no Fórum “A Impressão Digital na Era da Indústria
4.0”, realizado pela ABTT (Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e

Moda), em que executivos da indústria, mediados por Fernando Pimentel da ABIT
(Associação Brasileira da Indústria Têxtil) irão debater sobre o papel da impressão
digital nos negócios em um contexto de mudanças e automatização nos processos
industriais. O Seminário da ABTT faz parte da programação do Fórum Febratex de
Informação, que acontece paralelo à feira e tem acesso gratuito.
In Fashion Febratex
A Epson estará presente também no In Fashion Febratex, um espaço da Lectra em
parceria com o FCEM|Febratex Group. Lá os visitantes poderão recarregar as baterias
e participar de talks descontraídos com experts da indústria têxtil como André Carvalhal,
fundador do espaço Ahlma, o estilista Alexandre Herchcovitch e Eduardo Cristian, CEO
da Black West. A Epson traz para o espaço uma ação de impressão de fotos com a linha
fotográfica Epson EcoTank L850 e L805.

Serviço
Febratex
Data: 21 a 24 de agosto de 2018 (terça a sexta-feira)
Hora: das 14h às 21h
Local: Parque Vila Germânica - Rua Alberto Stein, 199 – Blumenau, SC.
https://www.febratex.fcem.com.br/
Seminário Tecnológico ABTT
Fórum “A impressão digital na era da Indústria 4.0”
Dia 22 de Agosto às 16h.
Inscrições: http://febratex.fcem.com.br/inscricoes

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
(instagram.com/EpsondoBrasil).
Mais informações: www.epson.com.br
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