Gama da Série SureColor SC-T

Impressão profissional que
capta todos os detalhes

Transformação
através da inovação
Quer se trate do seu primeiro investimento numa impressora de
grande formato ou de uma expansão da sua atual infraestrutura
de reprodução, encontra todas as respostas na gama de
produtos da série SureColor SC-T da Epson.
Controlamos todo o processo de desenho e fabrico e todas as impressoras desta gama
estão equipadas com a tecnologia de cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP
exclusiva da Epson. Tal garante desempenho e produtividade excecionais, ideal para todas
as empresas, qualquer que seja a sua dimensão.
Se pretende uma impressora para imprimir ocasionalmente um poster ou um esquema com
dimensões superiores ao normal, ou se necessita regularmente de um grande formato de
impressão em vários suportes, temos a impressora que satisfaz as suas necessidades.

Tecnologia de cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP

A Epson e o meio ambiente
Todos os nossos produtos são desenvolvidos tendo como objetivo um ciclo de vida
ecologicamente sustentável. A Epson concebe produtos com vista a minimizar os impactos
ambientais e as emissões de CO2 durante todo o ciclo de vida dos produtos. Isto inclui um
design que visa a poupança de energia e de recursos, a eliminação de substâncias nocivas
no processo de fabrico e a utilização do mínimo de embalagens. A Epson disponibiliza
também vários tamanhos de tinteiro, que ajudam a minimizar os custos e são fáceis de
substituir. Todos os tinteiros Epson são recicláveis.
Tranquilidade
A sua impressora Epson é fornecida com uma garantia mínima de um ano de assistência
no local. Recomendamos que registe a sua impressora no nosso site assim que a receber.
Estamos confiantes de que irá desfrutar de vários anos de serviço fiável, mas não queremos
que seja surpreendido por um erro ou falha inesperados. Mantenha a sua linha de produção
em funcionamento e mantenha o acesso à assistência Epson através de uma extensão de
garantia opcional no local - a CoverPlus da Epson.
Para mais informações sobre a proteção da garantia CoverPlus, contacte o seu representante local da Epson.
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Apresentamos a mais recente geração de impressoras
multifunções de grande formato da Epson
Desde os requisitos ocasionais de impressão em grandes
dimensões até ao investimento na sua empresa e ao
aumento da produção, as novas impressoras, de secretária
e de grandes dimensões, de entrada de gama SureColor
SC-T (SC-Tx100 e SC-Tx405) permitem-lhe ter o controlo,
em termos de produção, custo e flexibilidade.
Com uma aparência moderna, simples e uma área de
implantação mínima, estas impressoras fornecem um
desempenho topo de gama para resultados superiores
e cheios de detalhe. Mesmo que apenas necessite
de imprimir num formato de grandes dimensões
ocasionalmente, continuará a ter resultados excecionais,
sem degradação decorrente de cabeças de impressão
obstruídas ou contaminação de poeiras devido à não
utilização regular.
Não está ao pé de si? Os modelos SureColor SC-Tx100 e
SC-Tx405 funcionam em rede incluindo a funcionalidade
de impressão por Wi-Fi através de dispositivos compatíveis
com suporte de Direct Wi-Fi e Apple AirPrint™.

Desenhadas e concebidas para o seu próximo projeto
Ao escolher uma impressora de grande formato, opta pela
qualidade em detrimento da velocidade ou valoriza mais
a economia comparativamente à produtividade? Com as
impressoras SureColor SC-Tx200, não precisa de fazer
cedências.
Com as várias configurações disponíveis, existe certamente
um modelo que satisfaz por completo suas necessidades.
Pode escolher entre impressoras de 24", 36" e 44" com a
opção de rolos simples ou duplos, capacidade multifunções
(impressão, digitalização e cópia) e compatibilidade com
o Adobe® PostScript® 3™. Todas as impressoras estão
equipadas com tecnologia de ponta, permitindo-lhes
executar tarefas complexas com facilidade.
Uma variedade de tinteiros de alta capacidade permite um
reduzido custo total de propriedade, ideal para impressões
regulares de grande formato, numa vasta gama de suportes
com espessura até 1,5 mm.
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Uma impressora de grande
formato adaptada à sua empresa
Para maior rapidez, conveniência, versatilidade,
produtividade melhorada e controlo de custos, maximize
os lucros fazendo a impressão de grandes formatos
internamente.
Os custos de funcionamento reduzidos e a impressão a alta velocidade, numa vasta
gama de suportes, irão garantir que o seu investimento compensa largamente,
principalmente se dependia de um fornecedor de impressão externo. Produza
documentos de dimensões superiores sem comprometer a qualidade. Imprima
diretamente a partir do seu dispositivo móvel com os nossos modelos em rede.

Arquitetos
Apresente os seus desenhos CAD com um detalhe extraordinário
Crie novas perspetivas e possibilite aos seus clientes e colaboradores explorar a
riqueza dos seus desenhos, representações e gráficos com visualizações a cores,
detalhes espetaculares e uma fotografia nítida. A gama de impressoras de grande
formato da série SureColor SC-T possui os requisitos para plotagem e impressão
de CAD, plantas, em conjunto com as propostas comerciais e os documentos
necessários para o cliente, bem como aspetos jurídicos dos seus projetos.

Agências de publicidade
Chame a atenção e transmita a sua mensagem
Cause furor e chame a atenção dos seus clientes ao criar anúncios vibrantes
e apelativos, de forma rápida e sem falhas. Imprima tudo, desde pósteres de
grandes dimensões com qualidade fotográfica até faixas. Uma impressora de
grande formato irá aumentar a sua eficácia de marketing, permitindo-lhe passar
facilmente de uma criação de marketing para a seguinte.

Engenharia
Imprima com um detalhe impressionante, rapidamente
Os custos reduzidos e as velocidades elevadas fazem das impressoras de
grande formato da série SureColor SC-T o equipamento ideal para engenheiros.
Produza, entre outros, desenhos, representações, esquemas e plantas com
um elevado grau de detalhe e precisão e em grande escala. As cabeças de
impressão de longa duração e a necessidade menos frequente de substituição
dos tinteiros significa que controla a qualidade das impressões, poupando tempo
e aumentando os seus lucros.
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Pequenas empresas

Reprografia

Aceite a sua criatividade

Deleite os seus clientes com uma qualidade estonteante

Pósteres e faixas ou apresentações e gráficos, o que
melhor representa a sua empresa do que imagens grandes
e arrojadas de clientes a desfrutar dos seus produtos ou
serviços? A impressão de grandes formatos eleva a imagem
da sua marca a um nível além do que possa imaginar,
fazendo com a sua empresa se destaque.

As impressoras da série SureColor SC-T integram-se
perfeitamente no seu fluxo de trabalho, através da nossa
aplicação de impressão fácil ou utilizando o módulo
opcional Adobe® PostScript® 3™ (para os modelos de
segmento superior) suportando formatos PDF, JPEG e
Tiff. Também podemos imprimir a partir de ficheiros CAD e
de um vasto leque de aplicações de edição assistida por
computador e pacotes de software de design.

Agências imobiliárias

Educação

Destaque-se

Inspire as mentes jovens

Com uma impressora de grande formato pode imprimir
as suas próprias placas, painéis publicitários, faixas em
andaimes, plantas, anúncios e mapas de parede – tudo o
que necessita, criado na sua empresa, para promover o
seu negócio e obter os melhores resultados para os seus
clientes.

É frequente que em escolas, colégios e universidades
seja necessária a existência de tecnologias mais recentes
de modo a encorajar e inspirar as próximas gerações. As
impressoras SC-T3100M e SC-T5100M podem ajudar
na digitalização de material para aulas para aumentar
a produtividade e funcionalidade. Entusiasme alunos e
professores com a criação de maravilhosos materiais
impressos para a sala de aula e imprima material
promocional para eventos na escola.

Construção
Controle os custos e aumente a flexibilidade
Impressione clientes e parceiros com a apresentação de documentos e planos
de grandes dimensões, com imagens com uma nitidez, qualidade e detalhe
soberbos. Com um scanner verdadeiramente integrado para uma reprodução
rápida, a SC-T5400M torna simples a impressão dos desenhos CAD ou de
outras representações. Imprima e digitalize mesmo a partir do seu telefone ou
tablet e partilhe diretamente. A escolha perfeita para criar, de forma rápida e
precisa, sinalética interior, coberturas para edifícios, coberturas para andaimes e
faixas para colocar em redes na sua empresa e com um custo reduzido.
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Desempenho e
qualidade excecionais
em toda a gama
Desempenho profissional a todos os níveis
Tudo o que necessita da Epson – qualidade, inovação e desempenho – num design simples e
compacto adaptado até mesmo aos espaços de trabalho mais pequenos. O reduzido custo total
de propriedade é ideal para os empresários que estejam a efetuar a transição da produção externa
de grandes formatos para as suas instalações internas. A conetividade de rede Wi-Fi permite-lhe
imprimir a partir de qualquer local utilizando um dispositivo móvel e aplicações compatíveis.
Os modelos SureColor SC-Tx100, SC-T3100x, SC-Tx405 e SC-T5400M têm a menor área de
implantação de todas as nossas impressoras de grande formato, para se integrarem nos espaços
de trabalho mais compactos. A SC-T3100x é a primeira impressora de 24 polegadas com uma
solução de tinta recarregável, para que a tinta possa ser recarregada quando a impressora está em
funcionamento. A SC-T5400M tem um scanner totalmente integrado que pode digitalizar até uma
extensão máxima de 30,5 metros numa só passagem.
Com a impressão de jato de tinta de alta velocidade para formatos de grandes dimensões,
velocidades de 22 segundos para uma página A1 e sem perda de qualidade com a utilização de
tinta UltraChrome XD2, ficará deslumbrado com os resultados.
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SureColor SC-T2100, T3100, T3100x, T3100N, T5100, T5100N
Impressoras de entrada de gama, de secretária ou de grande formato, com a menor área
de implantação e superfícies planas para os espaços mais compactos. Crie diariamente
impressões detalhadas e em formatos de grandes dimensões com qualidade profissional.
Estão disponíveis tinteiros de tinta pigmentada em diversos tamanhos para corresponder às
suas necessidades. O modelo SC-T3100x inclui tanques recarregáveis em tempo real com
garrafas individuais de 140 ml.*
*Apenas no modelo SC-T3100x

SureColor SC-T3405N, T3405, T5405
Impressoras de entrada de gama, de secretária ou de grande formato, que requerem
espaço e configuração mínimos. Uma interface de utilizador intuitiva e acessível. Produza
impressões incríveis página após página, sem perda de cor ou detalhe. Expanda a sua
produtividade com os diversos tamanhos de tinteiros: 110 ml, 350 ml e 700 ml.
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Impressão de grande
formato flexível e versátil
Uma impressora de grande formato para todos os tipos de espaço de trabalho
Pode criar pósteres, faixas, quadros, plantas e sinalização interior ou exterior temporária, dê vida às
suas criações com a série SureColor SC-T. Com opções de 24”, 36” ou 44”, cada impressora inclui a
nossa cabeça de impressão MicroTFP PrecisionCore, com garantia vitalícia. A tinta UltraChrome XD
proporciona impressões duradouras resistentes a borrões e à prova de água. Todos os modelos vêm
também equipados com 1 GB de RAM para um processamento de imagem rápido e disponibilizamos
uma atualização opcional de 320 GB HDD para memorização de trabalhos.
A gama continuará a ser expandida com tecnologia inovadora para garantir impressões seguras e
protegidas de ficheiros altamente confidenciais. Esta gama compacta e fácil de utilizar foi criada a
pensar nos profissionais que utilizam AEC e CAD.
Também disponibilizamos:
Modelos com impressão multifuncional, cópia e função de digitalização
Suporte Adobe® PostScript® 3™ opcional com CPUs de 2x1,6 Ghz, permitindo-lhe imprimir em vários
formatos, incluindo ficheiros ricos em dados, de forma rápida e direta
Os modelos específicos estão disponíveis numa configuração padrão ou de rolos duplos
possibilitando o carregamento automático de papel bem como alternar entre rolos
Tinteiros de vários tamanhos – 110 ml, 350 ml e 700 ml.

SureColor SC-T3200
Impressão de grande formato a 4 cores e 24 polegadas
com velocidade e precisão. Ligação intuitiva a uma vasta
gama de programas CAD, de gráficos e GIS tornando-a
ideal para ambientes de produção. Disponível apenas numa
configuração padrão (rolo único).
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SureColor SC-T5200, SC-T5200D
Impressora de grande formato de 36 polegadas a
4 cores. Resolução e qualidade de imagem superiores.
Incrivelmente simples de utilizar para profissionais de design
e principiantes. Capacidade de sincronização direta com
vários dos principais programas de design e CAD – perfeita
para um escritório versátil e multidisciplinar. Disponível numa
configuração padrão ou como rolo duplo.

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
Impressora de grande formato a 4 cores e 44 polegadas,
de alta velocidade, que combina desempenho, qualidade e
rentabilidade. Ao disponibilizar produtividade e flexibilidade
máximas, esta impressora é ideal para utilização com CAD,
reprografia, formação e impressão de pósteres de POS.
Proporciona uma combinação imbatível de precisão e
velocidade. Disponível numa configuração padrão ou como
rolo duplo.
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Impressoras técnicas
multifunções que fornecem
resultados precisos
As impressoras multifunções são perfeitas para
impressão técnica e digitalização, mesmo para anotações
manuscritas com muitos detalhes. Acessível e fácil de
utilizar, vai conseguir produzir impressões precisas e de
alta qualidade de forma consistente.

SureColor SC-T3100M
Com apenas 24 polegadas de largura (610 mm), a impressora SC-T3100M
oferece a melhor relação preço/desempenho no segmento multifunções
da Epson. Este modelo tem capacidade para digitalizar até 4,5 polegadas
por segundo e até 2,72 m de comprimento, fornecendo uma excecional
qualidade de impressão, de forma rápida. Ideal para estabelecimentos de
ponto de venda e produção de pósteres, pode imprimir uma imagem no
formato A1 em apenas 34 segundos.
SureColor SC-T5100M
Com todas as vantagens do modelo SC-T3100M, esta impressora
multifunções é a sua equivalente de 36 polegadas (914 mm). Este
modelo é um incremento ao anterior, para as empresas de construção
que procuram a qualidade superior de uma impressora de volume
reduzido, mas com níveis de produtividade superiores.

Os modelos SC-T5100M, SC-T5100 e SC-T5400M incluem
digitalização direta e função de impressão a partir de
USB - incluindo formato PDF sem custos adicionais1.
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SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
Impressora de grande formato a 4 cores e de 36 polegadas, com
ecrã integrado para digitalização, cópia e partilha. Crie impressões
definidas e precisas com um custo reduzido. Disponível numa
configuração padrão ou como rolo duplo.

SureColor SC-T5400M
Esta impressora grande consegue digitalizar até 30,5 m. Com
36 polegadas de largura (914 mm), e sendo o modelo mais versátil
e eficiente, adequa-se perfeitamente a qualquer escritório de
construção, engenharia ou arquitetura. Imprime em suportes mates
e brilhantes e oferece impressão sem margens até ao formato A0.
Capaz de uma largura de linha preta de 0,02 mm, não perderá o
qualquer detalhe nos documentos (110/350ml).

SureColor SC-T7200 MFP, T7200D MFP
Impressora de grande formato a 4 cores e de 44 polegadas, de
alta velocidade, com ecrã integrado para digitalização, cópia e
partilha. Faça uma cópia de um documento em formato A1 em
apenas 39 segundos e imprima um documento no mesmo formato
em 28 segundos. Os documentos e fotografias são digitalizados
com uma resolução ótica de 600 ppp de modo a obter cópias
nítidas a cores ou a preto e branco. Disponível numa configuração
padrão ou como rolo duplo.
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Especificações do produto
Modelo

Tinta

Velocidade

Digitalizador

Cópia

Impressoras de 24 polegadas

SC-T2100

SC-T3100M

SC-T3100x

SC-T3405N

SC-T3200

Conjunto de tintas

4 cores
Pigmento

Corante: CMY
Pigmento: BK

4 cores
Pigmento

5 cores
Pigmento

Cor da tinta

CMY, Mk

CMY, Bk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

Volume I/C (ml)

Bk: 50/80
Cl: 26/50

140

110/350/700

110/350/700

43

34

34

34

27

30

Sensor

-

-

CIS

-

-

-

Fonte de luz

-

-

Solteiro

-

-

-

Resolução ótica

-

-

600

-

-

-

Velocidade de
digitalização (200 ppp)

-

-

1,5" p/s (Cor)
4,5" p/s (Mono)

-

-

-

Comprimento de
digitalização máximo (m)

-

-

2,72

-

-

-

Dimensionamento

-

-

25 a 400%

-

-

-

Máximo de cópias

-

-

99

-

-

-

Espessura (mm)

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Tiff/JPEG/PDF

-

-

-

Tátil de 4,3"

Tátil de 4,3"

Tátil de 4,3"

A cores de 2,7"

119

117

170

150

2"

2"

2"/3"

2"/3"

Rolo: 0,21
Folha: 0,27

Rolo: 0,21
Folha: 0,27

Rolo: 0,3
Folha: 0,3

Rolo: 0,5
Folha: 0,8
Placa: 1,5

Cartão para cartaz

-

-

-

Sim

Impressão sem
margens

-

-

Sim

Sim

Até A3

Até A3

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

-

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

-

HDD:Opt (320 GB)

28/8/0,2

28/8/0,2

34/13/0,25

52/3/0,5

-

1080 × 750 × 1060

1050 × 762 × 1117

970 × 680 × 230

1080 × 668 × 585

1050 × 691 × 613

Produção (seg) 1*

Ficheiro de suporte
Painel de operação
Diâmetro máximo (mm)
Centro do rolo

Suportes

SC-T3100(N)

Espessura máxima do
suporte (mm)

ASF
I/F
Conetividade
-

USB direto
Idioma de
impressão

HP-GL/2

HDD/HW RIP
Consumo de energia (w)
(impressão/em espera/desligada)
Tamanho (mm)
L×P×A

-

Com base
Sem base

-

Sim

970 × 696 × 913 970 × 696 × 974

970 × 505 × 230 970 × 505 × 230 970 × 505 × 292

Com base

38

38

45

-

64

67

Sem base

27

27

35

29

49

54

Peso (kg)

*Modo 1: Rascunho/Suporte CAD: Papel normal formato A1
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Impressoras de 36 polegadas

SC-T5100(N)

SC-T5100M

SC-T5405

SC-T5400M

Impressoras de 44 polegadas

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 cores
Pigmento

4 cores
Pigmento

5 cores
Todos os pigmentos

5 cores
Pigmento

CMY, Mk

CMY, Mk

CMY, Pk, Mk

CMY, Pk, Mk

Bk: 50/80
Cl: 26/50

110/350

110/350/700

110/350/700

31

22

28

28

-

CIS

-

CIS

CIS

CIS

-

Solteiro

-

Solteiro

Duplo

Duplo

-

600

-

600

600

600

-

1,5" p/s (Cor)
4,5" p/s (Mono)

-

4,5" p/s (Cor)
7,5" p/s (Mono)

6 ips (Cor)
13 ips (Cinzento)

6 ips (Cor)
13 ips (Cinzento)

-

2,72

-

2,72

30,5

30,5

-

25 a 400%

-

25 a 400%

25 a 400%

25 a 400%

-

99

-

99

99

99

-

0,5

-

0,5

1,3

1,3

-

Tiff/JPEG/PDF

-

Tiff/JPEG/PDF

Tiff/JPEG/PDF

Tiff/JPEG/PDF

Tátil de 4,3"

Tátil de 4,3"

A cores de 2,7"

A cores de 2,7"

119

170

150

150

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Rolo: 0,21
Folha: 0,27

Rolo: Folha de 0,3: 0,3

Rolo: 0,5
Folha: 0,8
Placa: 1,5

Rolo: 0,5
Folha: 0,8
Placa: 1,5

-

-

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Até A3

-

-

-

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

HDD:Opt (320 GB)

HDD:Opt (320 GB)

28/8/0,2

38/13/0,25

60/3/0,5

60/3/0,5

-

Sim

1268 × 696 × 913

1268 × 696 × 974

1385 × 750 × 1060

1405 × 762 × 1128

1405 × 762 × 1128

1268 × 505 × 230

-

-

-

-

46

54

88

89

84

84

33

41

76

77

-

-
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SureColor T2100, T3100(N), T3100M, T3100x*, T5100(N) T5100M
Opções

Tinta e consumíveis
UltraChrome XD2, turquesa, 26 ml

C13T40C240

Suporte de 24" Série T2100 e T3100

C12C933151

UltraChrome XD2, amarelo, 26 ml

C13T40C440

Suporte de 36" Série T5100

C12C933091

UltraChrome XD2, magenta, 26 ml

C13T40C340

UltraChrome XD2, preto, 50 ml

C13T40C140

Eixo do rolo de 24 polegadas

C12C935701

UltraChrome XD2, turquesa, 50 ml

C13T40D240

Eixo do rolo de 36 polegadas

C12C933131

UltraChrome XD2, magenta, 50 ml

C13T40D340

C13S210055

UltraChrome XD2, amarelo, 50 ml

C13T40D440

Lâmina sobresselente da guilhotina
automática

UltraChrome XD2, preto, 80 ml

C13T40D140

Tabuleiro de saída opcional

C12C936361

Tinta turquesa, 140 ml (apenas SC-T3100x)

C13T49H200

Folha de suporte de documentos A1

C12C936101

Tinta amarela, 140 ml (apenas SC-T3100x)

C13T49H400

Tinta magenta, 140 ml (apenas SC-T3100x)

C13T49H300

Pigmento preto, 140 ml (apenas SC-T3100x)

C13T49H100

Caixa de manutenção

C13S210057

SureColor SC-T3405(N), SC-T5405 e SC-T5400M
Tinta e consumíveis

Opções

UltraChrome XD2, turquesa, 110 ml

C13T41R240

Eixo do rolo de 24 polegadas

C12C933281

UltraChrome XD2, amarelo, 110 ml

C13T41R440

Eixo do rolo de 36 polegadas

C12C933301

UltraChrome XD2, magenta, 110 ml

C13T41R340

UltraChrome XD2, preto, 110 ml

C13T41R540

Folha de suporte de documentos
AO LFP

C12C935381

UltraChrome XD2, turquesa, 350 ml

C13T41F240

UltraChrome XD2, magenta, 350 ml

C13T41F340

Lâmina sobresselente da guilhotina
automática

C13S902007

UltraChrome XD2, amarelo, 350 ml

C13T41F440

Bloco de substituição sem margens

C13S400064

UltraChrome XD2, preto, 350 ml

C13T41F540

UltraChrome XD2, turquesa, 700 ml*

C13T41E240

UltraChrome XD2, magenta, 700 ml*

C13T41E340

UltraChrome XD2, amarelo, 700 ml

C13T41E440

UltraChrome XD2, preto, 700 ml*

C13T41E540

Caixa de manutenção

C13T699700

As tintas não são compatíveis com o modelo SC-T5400M.

*
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SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Tinta e consumíveis
UltraChrome XD Photo, preto, 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD, magenta, 700 ml

C13T694300

UltraChrome XD, turquesa, 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD, amarelo, 700 ml

C13T694400

UltraChrome XD, magenta, 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD, preto mate, 700 ml

C13T694500

UltraChrome XD, amarelo, 110 ml

C13T692400

Caixa de manutenção

C13T619300

UltraChrome XD, preto mate, 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD Photo, preto, 350 ml

C13T693100

UltraChrome XD, turquesa, 350 ml

C13T693200

UltraChrome XD, magenta, 350 ml

C13T693300

Unidade de expansão para Adobe®
PostScript® 3™

C12C891131

UltraChrome XD, amarelo, 350 ml

C13T693400

Unidade de disco rígido de 320 GB (HDD)

C12C848031

UltraChrome XD, preto mate, 350 ml

C13T693500

Digitalizador MFP de 36 polegadas

C12C891071

UltraChrome XD Photo, preto, 700 ml

C13T694100

Suporte para scanner MFP de 36 polegadas

C12C844151

UltraChrome XD, turquesa, 700 ml

C13T694200

Suporte para scanner MFP de 44 polegadas

C12C844161

UltraChrome XD, magenta, 700 ml

C13T694300

Adaptador de suportes em rolo

C12C811401

Opções

Material fornecido
Controlador e utilitários (CD)
Manual do utilizador (CD)
Guia de configuração
Unidade principal
Cabo de alimentação
Tinteiros individuais
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Para obter mais informações, visite www.epson.pt
¹ Impressão de ficheiro em formato PDF quando digitalizado num digitalizador Epson SC-T Series

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

Epson.PT

@EpsonPortugal

@Epson_PT

epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

