Epson traz para o Brasil modelo de compacto de
impressora de sublimação da linha SureColor
Com apenas 60 cm a F570 é ideal para empreendedores produzirem estampas com
qualidade profissional
Novidade no mercado brasileiro a nova SureColor® F570 é a menor impressora de
sublimação da Epson. Com apenas 60cm, o equipamento é ideal para pequenas e médias
confecções que trabalham com a personalização de produtos, itens promocionais e objetos
de decoração. A F570 é de fácil manutenção e tem sistema de abastecimento com garrafas
de tintas Ecofit, que faz sujeira.
“Fácil de usar, a F570 permite criar produtos promocionais personalizados, roupas e até
móveis e objetos de decoração. Atendendo a necessidade dos empreendedores que desejam
ingressar no negócio de impressoras têxteis, com um equipamento de sublimação a tinta e
de baixo custo. ”, afirma Evelyn Wanke, gerente de Negócios da Epson.
A SureColor F570 é um dos equipamentos de sublimação de tinta mais compactos do
mercado que oferece imagens de qualidade profissional, graças a tecnologia PrecisionCore®,
da Epson. Além da sua dimensão, que faz com que ela caiba em qualquer escritório, esta
impressora tem recursos que melhoram o fluxo de trabalho, como uma bandeja de
alimentação automática para 50 folhas, um cortador embutido e drivers para Windows® e
Mac®.
“Um dos grandes diferenciais da F570 é o seu design minimalista e elegante, que otimiza
qualquer espaço, ela também comporta diversos sistemas de conectividade seja via USB,
Ethernet ou conexão sem fio integrada”, explica Evelyn.
A SureColor F570 de sublimação está disponível no mercado nacional por meio dos principais
revendedores Epson. O equipamento tem um ano de garantia, com assistência técnica local.
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: https://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).
CDI Comunicação
Isadora Mota
Isadora.mota@cdicom.com.br

Tel: (11) 3817-7984
William Maia
william.maia@cdicom.com.br
Tel: (11) 3817-7968
Everton Vasconcelos
everton@cdicom.com.br
Tel: (11) 3817-7947

