Folha de especificações

SureColor ® R5070L

SureColor® R5070L

Impressora com tinta de resina

Primeira impressora de sinalização rolo a
rolo com tinta de resina da Epson
Qualidade de imagem excepcional: tintas de resina de 6 cores que permite
produzir impressões incríveis em uma variedade de substratos, incluindo todos
aqueles baseados em celulose, com cores fortes e repetíveis.
Consistência de cores confiável: garante cores consistentes e repetíveis em
projetos de painéis múltiplos, cores de marca, aplicações de revestimento de
parede e muito mais.
Laminação imediata: a secagem instantânea para uma laminação imediata e a
alta resistência a arranhões e riscos permitem maior produtividade.
Possui duas bolsas de tinta substituíveis de 1,5l por cor: para melhorar a
eficiência e reduzir o custo total de propriedade.
Suporte para uma ampla gama de aplicações: impressão em vinil adesivo,
revestimentos de parede, papéis não revestidos e muito mais.
Velocidade de impressão: a cabeça de impressão PrecisionCore® de última
geração oferece imagens de alta qualidade a velocidades de produção reais.
*Projetado para ser usada exclusivamente com bolsas de tinta substituíveis Epson.
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Impressora
Tecnologia de impressão
Cabeça de impressão jato de tinta PrecisionCore® TFP® de
gota variável com tecnologia de tinta de resina
Tipo de tinta Tinta de resina UltraChrome® RS; 6 cores +
otimizador
Configuração da tinta C, M, Y, K, LC, LM + OP
Configuração dos bicos 9.600 bicos
Tecnologia de gota Variável
Resolução máxima 1200 dpi x 2400 dpi
Drivers de linguagem da impressora Epson ESC/P® raster

Sistema de abastecimento de tinta Epson1
Volume de preenchimento do tanque de abastecimento
de tinta 1.500 ml x 2 de cada cor; 6 cores no total
Vida útil da bolsa de tinta substituível 2 anos a partir da
data de produção impressa

Utilização de papel
Rolo a rolo 1,6256 m de largura
Núcleo de suporte 2" o 3" de diâmetro
Diâmetro máximo do rolo Até 250 mm
Peso máximo do rolo Até 45 kg
Espessura do substrato Até 1 mm de espessura
Rebobinador Automático com controle de tensão

Área imprimível e precisão
Largura máxima do papel 1,626 m
Largura mínima do papel 300 mm
Margens esquerda/direita 5 mm (10 mm no total)

Interfaces da impressora
USB 2.0 de alta velocidade (1 porta)
Ethernet 1000Base-T (1 porta)
Sistemas operacionais compatíveis
Windows® 10 e 8.1
Epson Edge Print
Requisitos mínimos do PC: CPU de 2 GHz, 2 GB de RAM, HDD
de 120 GB, DVD-ROM ou conexão de Internet
Especificações recomendadas do PC: CPU Quad-core de
3GHz ou superior, 8 GB de RAM, SSD de 500 GB e conexão de
Internet de alta velocidade

Características ecológicas
Certificação GREENGUARD
De acordo com as normas WEEE
RoHS
De acordo com REACH

Informações sobre pedidos
SureColor® R5070L
Placa de suporte adicional
Líquido de limpeza
Folha térmica
Garrafa de tinta residual adicional
Unidade de limpador de cabeça adicional
Kit de limpeza
Escova de limpeza do substrato

SCR5070L
C12C935321
C13T45X100
C12C936551
C13S210071
C13S210100
C13S210103
C12C936031

Tinta UltraChrome® RS (1.500 ml x 2 bolsas)
Preta
Ciano
Magenta
Amarela
Magenta claro
Ciano claro
Otimizador (OP)
Líquido de manutenção (ML)

T45S120
T45S220
T45S320
T45S420
T45S520
T45S620
T45S720
T45S820

*Este produto utiliza apenas bolsas de tinta originais Epson. Outras marcas de bolsas de tinta e suprimentos de tinta não são compatíveis e podem não funcionar corretamente, mesmo que
indiquem que são compatíveis.
1- Os rendimentos das bolsas de tinta podem variar significativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso, e
a temperatura. Para maior qualidade de impressão, parte da tinta das bolsas de tinta inclusas é utilizada para a inicialização da impressora, ficando uma quantidade variável de tinta nas bolsas
de tinta depois que se ativa o sinal de “trocar bolsa de tinta”. A impressora é enviada com bolsas de tinta completas e parte da tinta das primeiras bolsas é usada para iniciar a impressora.
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Epson do Brasil:
0800-007-5000

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

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON, Epson Edge, Epson ESC / P, PrecisionCore,
SureColor, TFP e UltraChrome são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logotipo registrado e Better
Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Windows é uma marca comercial registrada ou
uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos
e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre estas
marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LP101459 02/21
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Impressora com tinta de resina

A impressora foi projetada para ser usada apenas com bolsas
de tinta substituíveis Epson, não com sistemas de tinta de
terceiros*

Geral
Dimensões (L x P x A)
116" x 41" x 70" (2.949 mm x 1.045 mm x 1.774 mm)
Peso 449 kg
Nível de ruído acústico Cerca de 66.1 dB
Temperatura em funcionamento: 15 ºC a 30 ºC
Umidade em operação: 20% - 80% (sem condensação)
Requisitos elétricos
Impressora: requer 2 saídas
Tensão AC 200 V - 240 V
Frequência 50 Hz/60 Hz
Corrente 16 A x 2
Consumo de energia
Impressão: cerca de 4.6 KW
Em espera: cerca de 220 W
Modo em suspensão: cerca de 44 W
Desligada: cerca de 1.0 W
Garantia limitada e serviço Garantia padrão de 1 ano.
Programas de serviço Epson opcionais disponíveis para um
total de 3 anos de cobertura
País de origem China
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