Epson lança nova impressora de sublimação
têxtil ultracompacta e com tinta fluorescente
A SureColor F571 é segunda máquina de 24 polegadas no mercado latino-americano
A Epson, empresa líder em soluções de impressão, apresenta para o mercado brasileiro
a nova SureColor® F571, uma solução de impressão para mercado de brindes com tinta
sublimática fluorescentes ideal para personalizar brindes, canecas, almofadas e muito
mais. Oferece confiabilidade, é fácil de usar e tem baixo custo operacional para
pequenos empresários.
O equipamento possui ótima qualidade de impressão e alto brilho com 4 cores de tintas
UltraChrome® DS: ciano, rosa fluorescente, amarelo fluorescente e preto para a
reprodução de imagens únicas, seguindo as novas tendências A F571 possui um sistema
de abastecimento de tanque de tinta com alta capacidade e carregamento rápido e
prático, além de um suporte de papel versátil com uma bandeja de alimentação de 50
folhas e rolo com um cortador embutido.
Uma das mais compactas do mercado, com apenas 24 polegadas, a nova SureColor F751
atende bem os pequenos empresários. O equipamento é ergonomicamente projetado,
com uma base de suporte opcional e software de impressão otimizado Epson Edge Print.
Ele também tem conectividade versátil via USB, Ethernet ou Wi-Fi integrado para agilizar
e gerenciar os processos remotamente.
“Este equipamento vem para atender às demandas do mercado. A SureColor® F571
chega ao setor como um produto inovador, principalmente pela compatibilidade com
as últimas tendências em tintas fluorescentes, um diferencial no mercado de brindes
para área têxtil. Eles também são projetados em um design compacto com softwares
que facilitam seu uso pelo empresário, mas sem perder a alta resolução e qualidade de
imagem dos equipamentos Epson”, afirma Evelin Wanke, Diretora de Negócios.
A SureColor® F571 possui tecnologia de cabeça de impressão PresicionCore® microTFP
que fornece ao equipamento resoluções de impressão de até 2.400 x 1.200 dpi,
qualidade de impressão, além de maior controle e precisão para imagens nítidas e de
qualidade. Em termos de velocidade, é uma das impressoras de sublimação mais rápidas
de sua categoria, imprime tamanho A1/D: 62 segundos.
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A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. A empresa
tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo da impressão de injeção
de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para
conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera
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