
*O uso de tinta original é altamente recomendado pela Epson a �m de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão.

F170
Grande form

ato
SureColor®

Principais características

· Qualidade de impressão excepcional: a cabeça de impressão PrecisionCore® 
Micro TFP®  oferece um controle preciso das gotas de tinta para maior nitidez. 

· Tecnologia de sublimação de tinta original Epson: oferece uma 
excepcional saturação e alto contraste de cor.

· Suporte de mídia versátil: inclui uma bandeja de alimentação automática de 
150 folhas para maior e�ciência. 

· Menos trocas de tintas: garrafas de tinta de alta capacidade, com sistema 
de abastecimento Eco�t, fácil, sem sujeira e sem desperdício*.

A solução completa de sublimação, 
tamanho A4, com resultados de alta qualidade

·  Aplicação: realize diversos trabalhos de impressão em diferentes tipos de
 aplicações.

·  Desempenho con�ável: com respaldo do serviço e suporte da Epson.

·  Impressão simples desde o início: oferece um driver de impressão 
otimizado para sublimação de tinta.

· Conectividade avançada: conexão via USB, Ethernet ou wireless 
integrada2.



As especi�cações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON, SureColor, e UltraChrome são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko 
Epson Corporation. Mac é uma marca comercial da Apple, Inc., registrada nos EUA e em outros países. Windows é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e /ou 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 2021 Epson America, Inc. CPD LP101440 9/19.

Epson SureColor® F170 
Especi�cações técnicas

**ECO PASSPORT OEKO-TEX®  é um sistema por meio do qual os fornecedores de produtos químicos têxteis demonstram que o produto pode ser utilizado em uma produção têxtil sustentável. A tinta Epson UltraChrome® DS está certi�cada pelo ECO PASSPORT. 
Este é um padrão de segurança internacional na indústria têxtil. Está certi�cado como seguro para adultos, crianças e bebês. 1- O rendimento das garrafas varia consideravelmente dependendo das imagens impressas, das con�gurações de impressão, do tipo de 
papel, da frequência de uso e da temperatura. Para a qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho após o indicador "substituir garrafa" acender. A impressora é enviada com cartuchos cheios e parte da tinta da primeira garrafa é 
utilizada para limpar a impressora. 2- Wi-Fi CERTIFIEDTM, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct® pode requerer software para impressora. 3- Para ter acesso aos drivers mais recentes, acesse www.epson.com/support 4- Permitido 
pelo driver da impressora para Mac e PC. O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. 5- Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse, www.epson.com.br/meioambiente                        
6- SmartWay é uma parceria inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA que reduz os gases do efeito estufa e outros poluentes do ar e melhora a e�ciência do combustível. Veja as inovações mais recentes da Epson Business Solutions em 
www.epson.com/forbusiness

Cabeça de impressão jato de tinta PrecisionCore® Micro TFP®

Tinta de sublimação Epson UltraChrome® DS
com tinta preta de alta densidade (4 cores (C, M, Y, K)

784 bicos; 400 bicos pretos, 
128 bicos x ciano, magenta e amarelo

Tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável
1200 dpi x 600 dpi

100 ml de cada cor x 4 cores no total
140 ml de cada cor x 4 cores no total

2 anos a partir da data de produção impressa 
A impressora foi projetada para ser usada somente

com garrafas de tinta Epson,
não com sistemas de tinta de terceiros*

USB de alta velocidade
Wireless (802,11 b/g/n)2

USB 2.0 **
Ethernet (10/100 Mbps)

Windows® 10, Windows® 8, 8.1 (32 bits, 64 bits)
Windows® 7 (32 bits, 64 bits)

Mac® OS X® 10.6 - Mac OS® 10.15.x3

8,5"
3 mm cada uma (0,24" em total)

Limitada pelo aplicativo,
sistema operacional e driver/RIP usado

3,5"
8,5" x 47,2"

A4, carta e legal
Papel de transferência multiuso Epson DS

Até 150 folhas

LCD colorido de 2,4 "com botões
Em operação: 10 °C a 35 °C 

Armazenamento: -20 °C a 40 °C
Em operação (Recomendada) 20% a 80% (sem condensação) 

Armazenamento 5% a 85% (sem condensação)
Potência 6,6 B (A) 
Pressão: 53 dB (A)

Tensão nominal: AC 100 V - 240 V universal (automático)
Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz 

Corrente nominal: 0,4 A - 0,2 A

Em operação: aprox. 13 W 
Ligada: aprox. 4,1 W 

Modo em repouso: 0,7 W
Normas de segurança UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC 

parte 15 subparte B classe B, 
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B 

Em operação: 37,5 cm x 50,3 cm x 18,7 cm
Armazenamento: 37,5 cm x 34,7 cm x 18,7 cm 

Peso: 4,6 kg
1 ano de garantia limitada padrão

Filipinas

Impressora SureColor® F170 
Kit completo de garrafas de tinta CMYK (CMYK - 140 ml)

Tanque de manutenção 
Manual do usuário 

Cabo de alimentação de CA

Certi�cação OEKO-TEX® ECO PASSPORT* (NEP 1903)
Certi�cado ENERGY STAR®  

De acordo com RoHS 
Produto reciclável5 

Epson America Inc. É um sócio da SmartWay® Transport6

SureColor F170® C11CJ80202
Tanque de manutenção de reposição  C13S210125

Garrafa de tinta preta  T49M120
Garrafa de tinta ciano  T49M220
Garrafa de tinta magenta  T49M320
Garrafa de tinta amarela T49M420

Pacote de 100 folhas de 8,5" x 11"  S450361
Pacote de 100 folhas de 8,5" x 14"  S450362

 

Consumo de energia elétrica

Segurança

Peso e dimensões 
(L x P x A) 

Garantia limitada e serviço
País de origem
O que está na caixa

Características ecológicas

Informação para realizar pedidos 

Garrafa de tinta Epson T49M (140 ml)1

Mídia
Epson DS Transfer Multi-Use Paper 8,5"

Impressora
Tecnologia de Impressão
Tipo de tinta

Con�guração dos injetores 

Tecnologia da gota 
Resolução máxima
Sistema de abastecimento de tinta Epson*
Volume do tanque de abastecimento de tinta
Tinta inclusa na caixa
Vida útil da garrafa de tinta

Conectividade 
Conectividade padrão

Sistemas operacionais 

Utilização do papel 
Largura máxima do papel
Margens esquerda e direita
Largura máxima imprimível4

Folha de largura mínima do papel
Tamanho máximo do papel
Tamanhos do papel 
Tipos de papel
Capacidade de entrada de papel
Geral
Visor
Temperatura 

Umidade relativa

Nível de ruído

Requisitos elétricos

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

*O uso de tinta original é altamente recomendado pela Epson a �m de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão.

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
0800-007-5000


