T3170

Grande Formato Série T

SureColor
Epson®

Impressora de alta velocidade,
para formatos de até 24 polegadas
Principais características
· Tintas resistentes à agua e à umidade: as novas tintas pigmentadas
UltraChrome® XD2 da Epson estão disponíveis em cartuchos de alta
capacidade: de 50 ml em tintas coloridas e 80 ml para tinta preta.
· Altas velocidades de impressão: a cabeça de impressão PrecisionCore®
micro TFP imprime com precisão em tamanho D/A1 em apenas 34 segundos1.
Esta impressora é até 25% mais rápida que as demais no mercado.
· Seleção automática da impressão de um rolo ou uma folha solta:
basta selecionar no driver o modo de impressão sem precisar de intervenção
humana no dispositivo.
· Design compacto e elegante: design ultracompacto2 que melhora o seu
espaço de trabalho; cabe facilmente na sua mesa e, além disso, está
convenientemente fechada para evitar a entrada de pó ou outros elementos externos.

A impressora SureColor® T3170 Wireless e de grande formato de 24 polegadas,
foi desenvolvida para melhorar o seu espaço de trabalho e conta um design
compacto e elegante para imprimir de forma rápida, precisa e confiável. É perfeita
para imprimir projetos de arquitetura, desenhos lineais e pôsteres de até 24
polegadas e imprime com precisão em tamanho D/A1 em apenas 34 segundos1.
Seja imprimindo de um rolo ou de um alimentador automático de folhas, com o
visor touch colorido de 4,3" é possível fazê-lo de forma simples e intuitiva. As tintas
pigmentadas de última geração UltraChrome® XD2 de alta capacidade permitem
realizar impressões duradouras, com cores vibrantes, resistentes à água e à
umidade. Com a conectividade Wireless integrada e Wi Fi Direct®4, poderá imprimir
facilmente usando tablets e smartphones3, praticamente de qualquer lugar no seu
local de trabalho.

Heat-Free Technology

Impressora Wireless SureColor® T3170
Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Cabeça de impressão PrecisionCore® Micro TFP de 4 canais/
Tamanho mínimo da gota: 4 picolitros; a tecnologia de gota de tamanho variável /
Resolução máxima: 2400 x 1200 dpi

Velocidade1
Tamanho D/A1 34 seg.

Interfaces
Interface da impressora

USB de alta velocidade (compatível com 3.0), Wireless
LAN IEEE (802.11 b/g/n)4, Wired Ethernet (1000
Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi Fi Direct® 4

Interface de usuário
Linguagem de impressão

Área imprimível e precisão
Largura máxima de papel 609,9 mm / Margens esquerda e direita de 0 a 3 mm cada uma (até 6 mm no total)
Comprimento máximo imprimível7 limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e driver / RIP usado
Largura mínima de papel: Rolo 330,2 mm / Folha: 210,06 mm
Requisitos elétricos
Voltagem: AC 110-240 V; frequência: 50/60 hz

Consumo de energia
Em operação: aprox. 28 W
Corrente: 1,4 A
Em espera: aprox. 8 W
Modo de suspensão: aprox. 1.6 W
Desligada (stand by): 0,2 W

Visor touch de 4.3"
ESC/p raster
HP-GL72, HP RTL *1

Sistemas operacionais compatíveis

8

Mac OS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x,
10.10.x, 10.9.x, 10.8.x and 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7
(32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows® XP

Utilização do papel no rolo
Rolo de até 610 mm de largura
Diâmetro do núcleo de 2 polegadas ajustáveis pelo usuário através dos adaptadores de rolo
Cortador de papel6 rotatório de alta velocidade (automático ou manual)
Diâmetro máximo do rolo de até 109 mm
Espessura do papel de até 0,22 mm
O papel restante no rolo pode ser administrado no painel de controle
Utilização do papel em folhas soltas
Alimentador de folhas de até 610 mm de largura
Alimentador automático de folhas
de até 27,94 cm x 43,18 cm (11" x 17")
Tinta Epson Ultrachrome® XD2
Cartuchos de tintas pigmentadas de 4 cores:
Preto de 80 ml e coloridos de 50 ml
O que há na caixa
Impressora / Cartuchos de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml) /
Cabo de energia / Manual de instalação /
CD-ROM do software / Caixa de manutenção / Manual do usuário /
Nota: a impressora não inclui papel

Dimensões (L x P x A)
97 x 50,5 x 23 cm

Peso
27 kg

Normas regulamentadoras
Padrões de segurança: UL (MET), FCC (Classe A), CSA, CE, EM

Condições operacionais
Temperatura em funcionamento: de 10º C a 35º C
Temperatura em funcionamento (recomendada): de 18º C a 24º C
Temperatura de armazenamento: de -20º C a 40º C
Umidade em funcionamento: de 20 a 80% (sem condensação)
Umidade em funcionamento (recomendada): de 45% a 60% (sem condensação)
Umidade de armazenamento: de 5 a 85% (sem condensação)

Garantia e Serviço
1 ano de garantia balcão

Informações para pedidos
SureColor® T3170
Stand opcional 24"
Tanque de manutenção
Cortador de papel de substituição
Eixo de rolo (24")

SCT3170SR
C12C933151
C13S210057
C13S210055
C12C933211

Tinta ciano
Tinta magenta
Tinta amarela

T40W220
T40W320
T40W420

Tinta preta

T40W120

Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)

Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)

1. As velocidades de impressão de uma página estão baseadas somente na velocidade do motor da impressora. O tempo total de produção de qualquer impressora depende da adequação do lugar de trabalho, tamanho do arquivo, qualidade da impressão, cobertura da tinta, conexão de rede, etc.
As velocidades reais de impressão podem variar. | 2. Tamanho do produto, sem o suporte. | 3. A maioria das funções necessita de uma conexão da impressora a Internet e também um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson
Connect e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect. | 4. Wi Fi CERTIFIED™; o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi Fi Direct® pode requerer software da impressora. | 5. Os rendimentos dos cartuchos podem variar significativamente
por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, a temperatura e a umidade. Para obter impressões de qualidade, parte da tinta dos cartuchos de tinta inclusos são utilizados para a inicialização da impressora, e fica uma quantidade variável de tinta dentro do
cartucho de tinta após ativar o sinal de "substituir cartucho de tinta". A impressora inclui um kit completo de cartuchos de inicialização (CMY - 26 ml / Preto - 50 ml). | 6. O corte de alto volume de lonas e papéis pesados podem requerer uma substituição frequente do cortador de papel. | 7.
Permitido pelo driver da impressora para Mac e PC. O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar a largura máxima. | 8. Para ter acesso aos drivers mais recentes, acesse www.epson.com.br/suporte |

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

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