
SureColor SC-F6400H
FICHA DE PRODUTO

Produza resultados de qualidade superior e alcance novos mercados 
com a gama alargada de cores que inclui as tintas FyFp, LcLm ou 
OrVi.

A impressora de sublimação de 6 cores e 44 polegadas SC-F6400H foi desenvolvida 
para as empresas de artigos promocionais, os produtores de têxteis e os estúdios 
fotográficos. A gama de cores alargada inclui tintas Rosa Fluorescente e Amarelo 
Fluorescente (FpFy), Ciano Claro e Magenta Claro (LcLm) ou Laranja e Violeta (OrVi).

Cores alargadas
A impressora de sublimação de 6 cores de 44 polegadas permite às empresas 
expandirem-se para novos mercados, uma vez que os conjuntos de tinta alargados 
podem alcançar uma gama de cores mais alargada com Laranja e Violeta, reduzir a 
granulosidade com Ciano Claro e Magenta ou imprimir cores fluorescentes verdadeiras 
com Rosa Fluorescente e Amarelo.

Maior produtividade
A produtividade do utilizador é melhorada graças ao grande ecrã táctil, combinado com 
uma área de manutenção de fácil acesso, melhora a eficiência e ajuda a reduzir o tempo 
de inatividade da impressora.

Pacotes de tinta fáceis de utilizar
Desfrute de pacotes de tinta 45% maiores** que reduzem o tempo de inatividade e a 
frequência de substituição, e menos embalagens reduzem o desperdício. Os pacotes de 
tinta só precisam de ser agitados e inseridos, já não é necessário verter nem mexer, o 
que pode criar alguma sujidade.

O pacote completo
A SC-F6400H oferece aos utilizadores uma solução completa para que tudo funcione 
em harmonia: desde hardware e software a cabeças de impressão, tinta e garantia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Solução completa da Epson
Hardware, software, cabeça de impressão, 
tinta e papel de sublimação
Instalação fácil
Não são necessárias ferramentas especiais e 
conhecimentos especializados
Carretel de recolha em pacote
Imprima comprimentos mais longos e 
ininterruptos ao enrolar os suportes num 
centro
Durabilidade do produto
A melhoria da especificação aumenta a vida 
útil do produto e o ROI
TCO baixo
Simplificação do acesso de utilizador e 
redução do tempo de inatividade



INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CK79301A0

Código de barras 8715946708270

País de origem China

SureColor SC-F6400H

MATERIAL FORNECIDO

Conjunto de tintas
Kit de manutenção
Cabo de corrente
Manual de instalação
Manual de utilizador (CD-ROM)
Documentos de garantia

CONSUMÍVEIS

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

UltraChrome DS Cyan T53L200 (1.6Lx2) (C13T53L200)

UltraChrome DS Magenta T53L300 (1.6Lx2) (C13T53L300)

UltraChrome DS Yellow T53L400 (1.6Lx2) (C13T53L400)

UltraChrome DS High Density Black T53L900 (1.6Lx2) 
(C13T53L900)

UltraChrome DS Light Cyan T53L500 (1.6Lx2) (C13T53L500)

UltraChrome DS Light Magenta T53L600 (1.6Lx2) 
(C13T53L600)

Head Maintenance Kit S400145 (C13S400145)

UltraChrome DS Orange T53LA00 (1.6Lx2) (C13T53LA00)

UltraChrome DS Violet T53LD00 (1.6Lx2) (C13T53LD00)

UltraChrome DS Fluorescent Yellow T53L700 (1.6Lx2) 
(C13T53L700)

UltraChrome DS Fluorescent Pink T53L800 (1.6Lx2) 
(C13T53L800)

Maintenance Kit S210063 (C13S210063)

Reservatório de desperdício de tinta T724000 (C13T724000)

Lâmina de Corte Automático Sobresselente S902006 
(C13S902006)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Roll Adapter SC-F6300

C12C934701

Auto Take-Up Reel SC-F6300

C12C934671A0

1.  Em comparação com a SC-F6300

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.

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

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


