SureColor

®

DTG

F2000

Impressão Digital Têxtil
Melhor desempenho, maior lucro.
Principais características

• Imprime diretamente em tecidos 100% de algodão2 ou tecidos

A Epson SureColor® F2000 foi desenvolvida para imprimir diretamente em
tecidos de algodão, em alta qualidade, com 4 ou 5 cores das tintas originais
Epson UltraChrome® DG. A tinta branca é resistente, não forma rachaduras,
reduz o risco de obstrução e aumenta a produtividade.

combinados com um mínimo de 50% de algodão .
2

• Impressão de camiseta em 27 segundos no modo de impressão
mais rápida¹.

• Qualidade de 1440 x 720 dpi para impressoras de 4 cores e
•
•

1440 x 1440 dpi para impressoras de 5 cores (incluindo branco). Cabeça de
impressão Precision Core®.
Impressão com 4 ou 5 cores com tinta Epson UltraChrome® DG em cartuchos
de 600 ml.
É possível imprimir diretamente a partir de um dispositivo de memória
USB sem conectar um PC.

Kit de tintas
TINTA
PIGMENTADA
UltraChrome® DG

5 cores

Imprima uma grande variedade de tecidos de até 25 milímetros de
espessura, com baixo consumo de tinta. Máxima produtividade e eficiência
com o software integrado Garment Creator desenvolvido pela Epson.

Largura máxima
da mídia

Software

40,6 x 50,8

Garmet Creator

VELOCIDADES DE IMPRESSÃO1
Modo colorido bidirecional:

27 s (modo produção)1

Modo colorido unidirecional:

50 s (modo alta velocidade) ı 104 s (alta qualidade)

Modo branco: 88 s (densidade de tinta branca baixa) | 171 s (densidade de tinta branca alta) | 111 s (modo produção)

5 cores

Epson SureColor® F2000
Especificações técnicas

Solução de impressão

Impressão digital jato de tinta direta em tecidos. Software Garment
Creator incluso

Área de impressão

Área de impressão padrão
35,6 x 40,6 cm
Máxima área de impressão
40,6 x 50,8 cm

Cabeça de impressão
Velocidade de impressão3

Tipo PrecisionCore®
Modo colorido bidirecional
Modo colorido unidirecional
Modo branco

27 s (modo produção)1
50 s (modo alta velocidade)
104 s (alta qualidade)
88 s (densidade de tinta branca baixa)
171 s (densidade de tintabranca alta)
111 s (modo produção)

Resolução máxima

Colorido 1.440 x 720 dpi
Branco 1.440 x 1.440 dpi

Tamanho da gota

21 pl (tamanho padrão)

Tipo de tinta

Tinta UltraChrome DG
®

Suporte

Tecidos 100% algodão2 ou combinados com um mínimo de 50% de algodão2

Conectividade

Traseira

USB 2.0,
100-BaseTX
Slot de memória USB (USB2.0)

Dianteira
Fonte de alimentação

100-240 V CA 50/60 Hz

Sistema operacional compatível

Plugin Garment
Plugin Adobe

Dimensões

LxPxA
Peso

Suportes de impressão

Padrão:
Opcional:

Garantia

Windows® XP 32 bits, Windows®
7-64 bits, Mac OS 10.6 ou superior
Plugin disponível para Adobe
Photoshop e Illustrator
98,5 x 142,5 x 49 cm
82 kg

Suporte médio (35,5 x 40,5 cm)
Suporte grande (40,6 x 50,8 cm)
Suporte médio adicional (35,5 x 40,6 cm)
Suporte pequeno (25,5 x 30,5 cm)
Suporte para mangas (10,1 x 10,1 cm)
Suporte para Camisa Polo ou Jaqueta (35 x 40,64 cm)
Suporte extra pequeno (17,78 x 20,32 cm)
-1 ano
-Garantia estendida de 3 anos (padrão + 2 anos)
-Cabeça de impressão inclusa (máximo 1 por ano)

1. Modo em cores em alta velocidade – A seleção é possível apenas na primeira configuração da impressora. 2. O resultado de impressão pode variar em função das características dos materiais específicos. Teste o material antes de passar à produção. 3. Baseado em
testes internos da Epson. A velocidade pode variar dependendo das especificações do PC, da configuração do sistema e da complexidade da imagem.

Financiamento via
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

www.epson.com.br
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