Epson apresenta impressora de nova geração para o setor têxtil
Mais rápida, a SureColor F6370 é um equipamento de sublimação de 44 polegadas para
maior fluxo de trabalho e produtividade
A Epson começa a trazer para o mercado brasileiro sua nova geração geração de
impressoras de sublimação de tinta, a SureColor® F6370 de 44 polegadas. Com velocidade
de até 63 m²/h, a nova SureColor reproduz de forma rápida e eficiente imagens de alta
qualidade em diversos tipos de tecidos, que podem ser aplicados em produtos promocionais,
sinalização e no mercado da moda. O modelo vem equipado com um software mais intuitivo
e outros adicionais que irão melhorar o dia a dia de quem a opera.
A linha de produtos SureColor Série-F engloba impressoras de sublimação de tinta de grande
formatos. A SureColor F6370 integra essa linha, substituindo a SureColor F6200. “A F6370
inclui recursos que melhoram a eficiência e a produtividade, incluindo o novo software Epson
Edge projetado para otimizar aplicativos de fluxo de trabalho e fornecer aos clientes as
informações necessárias para produzir imagens de alta qualidade que atendam às
necessidades e prazos de entrega dos clientes.", explica Evelin Wanke, gerente de Negócios
da Epson.
A SureColor F6370 também vem equipada com um painel para gerenciamento de impressão
remota com uma interface intuitiva e fácil de usar, que dá uma visão detalhada das atividades
que estão em curso, níveis de suprimento de tinta e alertas importantes de falhas. O painel
permite que os usuários gerenciem o status de até dez equipamentos ao mesmo tempo,
incluindo todas as impressoras SureColor Série-F, SureColor Série-F Direct-to-Garment e
SureColor Série-S de grande formato. Já o software de fluxo de trabalho, o Epson Edge Print
possui mecanismo Adobe Postscript 3 que inclui alinhamento de trabalhos, cores
personalizadas, bibliotecas de projetos, repetições de padrões e a capacidade de importar
novas configurações de mídia, além da opção de editar configurações de mídia e também
gerencia projetos remotamente.
“A nova SureColor F6370 foi criada para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade dos
mercados de produtos promocionais e de corte e costura”, afirma Evelin.
Com a tecnologia Epson PrecisionCore® TFP® e tintas Epson UltraChrome® DS com preto
de alta densidade, a SureColor F6370 produz impressões com contraste e saturação de cores
vibrantes. Suas bolsas de tinta tem capacidade de 1,1 litros, 10% à mais do que os modelos
F6200, pelo mesmo preço de custo. Os novos recursos de hardware possuem adaptadores
de mídia em rolo para fornecer suporte de mídia de 2 e 3 polegadas e mídia de até 170 mm,
que se encaixam perfeitamente ao equipamento, evitando movimentos indesejados. A bobina
de recolhimento é um item opcional que ajuda a otimizar a impressão rolo a rolo e a transferir
para uma prensa térmica rotativa de calendário. Além disso, o novo painel de manutenção
fornece fácil acesso ao cabeçote de impressão, limpadores e apresenta instruções simples
para concluir as verificações de manutenção de rotina.

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao
conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de
precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em
jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições
para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo
vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: epson.com.br. Você também pode se conectar com a
Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter (twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube (youtube.com/EpsonDoBrasil), e Instagram (instagram.com/EpsonDoBrasil).
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