P600

Impressora de Grande Formato

SureColor®

Impressão fotográfica profissional
SureColor® P600
Principais características
· Suporte avançado para impressões de até 33 cm de largura:
alimentação frontal e traseira de papel; imprime facilmente papéis
fotográficos e em rolo - crie imagens panorâmicas com mais de 3 metros
de comprimento.

A nova Epson SureColor® P600 inclui tinta Epson UltraChrome® de alta
definição para obter impressões extraordinárias com qualidade para
exposições. Com uma densidade do preto incomparável e a avançada
Tecnologia de Encapsulamento de Pigmentos, proporciona o preto mais
brilhante com um nível excepcional de nitidez. A tecnologia da Tinta Preta de
Três Níveis produz transições de tonalidades suaves para obter as impressões
· Pigmento de preto inigualável: a tinta Epson UltraChrome® HD com uma
mais nítidas em preto e branco. Os cartuchos individuais de alta capacidade
tecnologia líder da indústria, oferece um realce em preto inédito, utilizando
melhoram a produtividade com menos intervenções do usuário. A utilização
uma tinta pigmentada preta mais brilhante e precisa.
avançada dos recursos permite imprimir facilmente uma ampla variedade de
papéis fotográficos e em rolo. Permite criar impressões de 33 cm x 48 cm sem
· Maior produtividade com cartuchos de alta capacidade: nove cartuchos
de tinta de 25,9 ml com troca automática de tinta Preta Fosca e Fotográfica. margens e panorâmicas de mais de 3 metros de comprimento. Estabelece um
ponto de referência revolucionário em qualidade fotográfica, independentemente
do que você imprimir.

Set de tintas
TINTA
PIGMENTADA
UltraChrome® HD

9 cores

Largura máxima
do papel

Conectividade

13" (33 cm)

Ethernet
USB 2.0

VELOCIDADE DA IMPRESSORA2
20 cm x 25 cm - Impressão em aprox.
33 cm x 48 cm - impressão em aprox.

9 cores

Normal

1:37
3:42

Epson SureColor ® P600
Especificações da impressora
Tecnologia de impressão

Impressão BorderFree®
Cabeça de impressão MicroPiezo® AMC™ de 8 canais, goteio de tinta
de acordo a cada necessidade e tecnologia de revestimento repelente
à tinta, cabeça de impressão de jato de tinta.

Tipo de tinta
Tinta pigmentada Epson UltraChrome® HD; 9 - tintas, 8 cores
C, LC, VM, VLM, Y, LK, LLK e PK ou MK).
Resistência à descoloração / Duração da impressão1
Em cores
até 100 anos
Preto e branco
até 200 anos
Durabilidade da impressão1
As tintas pigmentadas UltraChrome® HD podem oferecer até o dobro
e longevidade da impressão que a série anterior.
Classificação de permanência das gerações anteriores de tintas
Epson UltraChrome® com a maioria dos papéis fotográficos e papéis fine
art Epson. Os testes ainda estão em andamento.
Configuração dos bicos injetores
Cabeças coloridas e monocromáticas 180 bicos x 8 canais de cor
Tecnologia de gota de tinta
Tamanho mínimo das gotas 2 picolitros.
A tecnologia de gotas de tamanho variável pode produzir
até três tamanhos diferentes por linha.
Resolução máxima
5760 dpi x 1440 dpi
Velocidade da impressora2
Impressão de 20,3 cm x 25,4 cm / aprox. 1 min 37 s
Impressão de 33 cm x 48,2 cm / aprox. 3 min 42 s
Tecnologia de troca automática de tinta preta3
Troca totalmente automática
entre modos de tinta preta
Tempos de conversão de tinta preta: Preta fosca para preta fotográfica:
aprox. 3 min 30 sPreta fotográfica para preta fosca: aprox. 2 min
Tinta utilizada durante a conversão: Preta fosca para preta fotográfica:
aprox.1 ml (1 ml modo de economia de tinta)
Preta fotográfica para preta fosca:
aprox.1 ml (1 ml modo de economia de tinta)
Cartuchos de Tinta Inteligente Epson4
Volume de preenchimento do cartucho 25,9 ml por cada cor x 9 cores no total
Vida útil do cartucho de tinta
2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses depois de aberto.
Linguagem/drivers da impressora
Padrão de drivers fotográficos Epson ESC/P®
Interfaces da Impressora
USB 2.0 de alta velocidade (1 porta)
100 Base-T Ethernet (1 porta)
Wi-Fi CERTIFIED™ (somente 5802.11n)
Wi-Fi Direct®5
Peso e Dimensões (L x P x A)
Peso
15,8 kg
Dimensões
61,4 cm x 36,8 cm x 22,8 cm

Mídias de impressão
Carga superior principal
Carga superior principal
Alimentação frontal para mídias
de impressão
Alimentador manual folhas soltas
Área de impressão
Largura máxima do papel
Tamanho máximo da folha solta
Tamanho mínimo da folha solta
Área máxima de impressão
Nível de ruído acústico

8,8 cm x 12,7 cm, 10 cm x 15,2 cm, 12,7 cm x 17,8 cm, 20,3 cm x 25,4 cm, A4 (21
cm x 29,7 cm), carta (21,59 cm x 27,94 cm), 27,94 cm x 35,56 cm, 30,4 cm x 30,4 cm,
B (27,94 cm x 43,1 cm), A3 ( 29,7 cm x 42 cm) e Super B (33 cm x 48,2 cm).
Até 33 cm x 48,2 cm; Até 120 folhas simple Até
30 folhas fotográficas.
33 cm rolo, 5 cm centro
Até 33,02 cm x 48,26 cm
Desenvolvida para papéis fine art papéis de até
1,3 mm de espessura 1 CD/DVD (usando a bandeja integrada)
33 cm
33 cm x 48,2 cm
8,8 cm x 12,7 cm
33 cm x 327,6 cm
Aprox. 48,2 dB de acordo com a norma ISO 7779

Características Ecológicas
Temperatura
Umidade relativa
Normas de Segurança
Normas de segurança

Em operação: 10 ˚C a 35 ˚C
Em armazenamento: -20 ˚C a 40 ˚C
Em operação: 20% - 80% (sem condensação)
Em armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)
UL1950, CSA 22.2 950 FDA, FCC Parte 15, subparte B, classe B,
CSA C108.8 classe B, AS/NZS 3548 classe B

Requisitos elétricos
Voltagem: AC 110 V - 120 V
Frequência: 50 Hz - 60 Hz
Corrente: 0, 6 A / 110 V - 120 V
Impressão: Aprox. 20 W
Modo em repouso: Aprox. 1.4 W

Consumo de energia
Sistemas operacionais compatíveis6

Apple: OS® X 10.11. x, 10.10. x, 10.9. x, 10.8. x 10.7. x
Windows®: 10, 8.1, 8 e 7 (32-bits, 64-bits)
Garantia limitada e serviço
1 ano balcão - Suporte telefônico de segunda a sexta-feira

Códigos do produto
SureColor® SC-P600
Epson UltraChrome® HD
Cartucho de tinta Preta Fotográfica
Cartucho de tinta Ciano
Cartucho de tinta Magenta intensa
Cartucho de tinta Amarela
Cartucho de tinta Ciano Claro
Cartucho de tinta Magenta Claro intensa
Cartucho de tinta Preta clara
Cartucho de tinta Preta Fosca
Cartucho de tinta Preta clara

C11CE21201
T760120
T760220
T760320
T760420
T760520
T760620
T760720
T760820
T760920

1- A classificação de resistência à descoloração da tinta está baseada em testes acelerados de impressões em mídias especiais, exibidas em interiores debaixo de vidros. A estabilidade real da impressão pode variar dependendo da mídia de impressão, da imagem impressa, das condições
de exibição, da intensidade da luz, da umidade e das condições atmosféricas. A Epson não garante a duração das impressões. Para obter a máxima longevidade da impressão mantenha todas as impressões sob um vidro, um filtro UV ou armazene as impressões adequadamente. Para mais
informações, acesse www.wilhelm-research.com | 2- Os tempos de impressão mencionados estão baseados somente na velocidade do motor de impressão. A produção total depende da interface do controlador/RIP, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, do recobrimento
da tinta, da velocidade da rede etc. | 3- A tinta usada para conversão varia consideravelmente de acordo com a temperatura e outros fatores. | 4- Os rendimentos dos cartuchos 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 obter impressões de qualidade, parte da tinta dos cartuchos de tinta inclusos são utilizados para a inicialização da impressora, e fica uma quantidade variável dentro do cartucho de tinta após ativar o sinal de "substituir cartucho de
tinta". A impressora inclui um kit completo de cartuchos de inicialização. | 5- Wi-Fi CERTIFIEDTM: o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software da impressora. | 6- Para ter acesso aos drivers mais recentes, acesse
www.epson.com/support/P600

®

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

www.epson.com.br
Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
As especificações e condições podem ser modificadas sem prévio aviso. Epson, Epson UltraChrome, MicroPiezo e SureColor são marcas comerciais registradas.Epson Exceed Your Vision é um logo símbolo de marca registrado e Better Products
for a Better Future é una marca comercial da Seiko Epson Corporation. AMC é uma marca comercial da Epson America Inc. Macintosh é uma marca comercial da Apple Inc. Copyright 2019 Epson America, Inc. CPD LP100 936 8/19

