SureColor

®

Grande formato

S80600L

Impressão Ecossolvente Aprimorada
Principais Características
· Baixo custo operacional: com o novo sistema de tintas Epson
UltraChrome® GS3 em formato de bolsas de reposição de 1,5 litro, o custo
por mililitro é menor.
· Qualidade de imagem excepcional: imagem com qualidade fotográfica
com a gama de cores mais ampla de sua categoria, utilizando as tintas
UltraChrome® GS3 de até 10 cores, incluindo o vermelho e laranja. As cores
branca ou prata metálico são opcionais.
· Valor: impressora rolo a rolo de 162cm (64"). A tecnologia Epson
Precision Dot permite impressão sem faixas em alta velocidade, gerando
maior produtividade.

A nova Epson SureColor® S80600L oferece uma produtividade excepcional,
com menos custos operacionais.
O novo sistema de bolsas de tinta de reposição proporciona o dobro de
quantidade de tinta comparando com as gerações anteriores por um
baixíssimo custo por mililitro.
Com as tintas Epson UltraChrome® GS3 incluindo vermelho, branco e prata
metálico, os usuários podem imprimir com uma ampla gama de cores de alta
precisão e, combinadas com o modo de alta qualidade Precision Dot das
cabeças de impressão Epson PrecisionCore® TFP®, permitem melhorar a
qualidade em um grande variedades de substratos.

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

Epson SureColor S80600L
®

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão

Cabeça de impressão dupla PrecisionCore® TFP® de 10 canais,
com gotejamento de tinta sob demanda e revestimento repelente de tinta
UltraChrome® GS3
10 cores: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, O, R, e opção de W (branco)
ou Ms (prata metálico)
Menor tamanho da gota: 4,2 pl. A tecnologia de gotas de tamanho
variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por linha

Tipo de tinta3
Configuração de tinta
Tecnologia da gota de tinta
Resolução máxima

1440 dpi x 1440 dpi
Rascunho: 94 m²/h
Produção: lona - 31 m²/h, vinil - 18 m²/h
Qualidade: lona - 18 m²/h, vinil - 13 m²/h

Velocidade de impressão1

Linguagem e drivers da impressora
Configuração dos bicos

Epson ESC/P® raster
360 bicos x 1 canal x 2 cabeças x 10 cores

Sistema de fornecimento de tinta Epson2
Capacidade de tinta
1500 ml / prata metálico 500 m
Volume de abastecimento da bolsa de tinta de reposição
1500 ml x 10 cores (prata 500 ml)
Vida útil
2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses após aberta
Utilização das mídias
Entrada das mídias
Tamanho do rolo
Núcleo do rolo
Diâmetro do rolo de entrada
Peso do rolo de entrada
Espessura média
Rolete de captação
Rolo de Saída
Peso do rolo de saída
Sistema de aquecimento de mídias
Pré-aquecedor
Aquecedor da platina

Rolo a rolo simples
43 cm x 56 cm até 163 cm (17” x 22” até 64”) de largura
5 cm ou 8 cm (2" ou 3") diâmetro
Até 25 cm
Até 45 kg
Até 1mm
Automático para rebobinar para dentro ou para fora do rolo com
barra de tração
Rebobinamento ou enrolamento totalmente automático, com barra de tensão
Até 43 kg
Desligado ou 30 °C a 50 °C

Desligado ou 30 °C a 50 °C
Desligado ou 30 °C a 55 °C
Controlado independentemente pelo painel de controle ou pela interface do RIP

Aquecedor pós-impressão
Área de impressão e precisão
Largura máxima do papel

25,4 cm (64")

Largura mínima do papel
Margens esquerda e direita
Área máxima de impressão
Interfaces da impressora
Interfaces da impressora
Sistemas operacionais compatíveis
Fluxo de trabalho

Geral
Impressora 2 GB / Rede 128 MB
261,6 cm x 609 cm x 134,6 cm
328 kg
Aprox. 59 dB (ISO 7779)
Visor LCD Colorido 2,7"
Em operação: 10 °C a 35 °C
Em operação: 20% - 80%
Em operação (recomendada): 40% - 60%
A impressora necessita duas saídas de parede de 110 V
Voltagem: AC 100 V - 120 V, AC 200 V – 240 V
Frequência 50 Hz - 60 Hz
Corrente: 20A (AC 110 V - 120 V) / 5A (AC 200 V - 240 V)
Em operação aprox. 650 W
Modo em repouso aprox. 3,5 W
Desligada aprox. 0,6 W
China
Impressora, cabo de energia AC, sistema de suporte de substrato,
Bulk Ink Solution 2, manual, RIP Onyx

Memória
Dimensões (L x P x A)
Peso
Nivel de ruído acústico
Painel de controle
Temperatura
Umidade relativa
Requisitos elétricos

Consumo de energia elétrica

País de origem
O que há na caixa
Informação para realizar pedidos
Epson SureColor® S80600L
Kit de manutenção da impressora
Garrafa para descarte de tinta adicional
Bolsa de limpeza adicional
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (1500 ml)
Tinta preta
Tinta ciano
Tinta magenta
Tinta amarela
Tinta ciano claro
Tinta magenta claro
Tinta cinza (preta clara)
Tinta laranja
Tinta vermelha
Tinta branca
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (500 ml)
Tinta prata metálico

SCS80600L
C13S210093
C13S210071
T44A500
T45L120
T45L220
T45L320
T45L420
T45L520
T45L620
T45L720
T45L820
T45L920
T45LA20
T45LB20

30,5 cm (12")
5 mm cada lado (10 mm total)
161 cm (63,6")
USB Alta velocidade, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Mac OS® X, 10.8.x - 10.11.x Windows® 10, 8.1, 7 (64-bits)
RIP de front-end de Onyx PANTONE® com licença de linguagem
PostScript® Nível 3 RIP compatível com Onyx. Inclui software de fluxo de
trabalho completo com design, agrupamento, mosaico, gestão personalizada
de cores planas, suporte de mídias personalizado e funcionalidade de fila
RIP. A Epson SureColor® S80600L também é compatível com a maioria dos
principais RIP e fluxos de trabalho de terceiros.

1- 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. 2- A impressora
foi projetada para ser usada apenas com tintas originais Epson. Outras marcas de bolsas e sistemas de abastecimento de tinta não são compatíveis e, ainda quando sejam descritos como tal, possivelmente não funcionarão corretamente. 3- O uso de tintas, cartuchos de tinta ou sistemas
de abastecimento de tinta que não sejam o sistema Epson UltraChrome® GS3 para o qual a impressora foi projetada, pode causar danos não cobertos pela garantia limitada da Epson.

Registre-se no programa Epson
Rewards para acumular pontos e receba
benefícios para a sua impressora.
Para mais informações acesse,
epson.com/SSeriesRewards

Heat-Free Technology

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

Epson do Brasil
Suporte Corporativo
0800 007 5000
As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas registradas, Epson Exceed Your Vision é uma marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson
Corporation. BorderFree é uma marca comercial registrada e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Mac, Mac OS e Macintosh são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Os demais nomes de produtos e as marcas
são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2019 Epson America Inc. CPD LP101292 09/19.

