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Impressão fotográ�ca pro�ssional
A nova Epson SureColor® P600 inclui tinta Epson UltraChrome® de alta de�nição para obter impressões extraordinárias com qualidade para 
exposições. Com uma densidade do preto incomparável e a avançada Tecnologia de Encapsulamento de Pigmentos, a P600 proporciona o 
preto mais brilhante com um grau incrível de nitidez.  A tecnologia  da Tinta Preta de Três Níveis produz transições de tonalidades suaves para 
obter as impressões mais nítidas em preto e branco. Cartuchos individuais de alta capacidade melhoram a produtividade com menos 
intervenções do usuário. A utilização avançada dos recursos permite imprimir facilmente uma ampla variedade de papéis fotográ�cos e em 
rolo. Permite criar impressões de 0,33 x 0,48 m sem margens e panorâmicas de mais de  3 metros de comprimento. Independentemente do 
que você imprimir, a SureColor® P600 proporciona imagens espetaculares e estabelece um ponto de referência revolucionário em qualidade 
fotográ�ca.
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Especi�cações

Série - P

Dimensões e peso
(L x P x A)

 

Tecnologia de impressão

Interface da  impressora Inclui uma porta USB 2.0 de alta velocidade e uma porta Ethernet (10/100 Base-T) padrão.

Software

Requisitos elétricos

Consumo elétrico

Normas regulamentárias

Voltagem: AC 100 - 240 V / Frequência: 50 - 60 Hz.

Operação: aproximadamente 20 W /Em espera aproximadamente 1.4 W / Desligado: aproximadamente 0.15 W  

UL (MET), FCC (Classe A), CSA, CE, EMC

Condições de operação Temperatura: 10º a 35º C / Umidade relativa: 20 - 80% (sem condensação).

Garantia limitada
e serviço

Padrão de 1 ano balcão, com suporte telefônico de segunda a sexta-feira.

Características Descrição 

 

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

SureColor®P600  |  Impressora 61,5 cm (L) x 81,3 cm (P) x 42,4 cm (A) / 15 Kg.
Armazenamento 61,5 cm (L) x 36,8 cm (P) x  22,9 cm (A).

 

Avançada cabeça de impressão MicroPiezo® AMC® com Tecnologia de Revestimento Repelente de Tinta.
Con�guração dos bicos injetores: 8 canais de 180 bicos injetores.
Resolução máxima: até 5760 dpi x 1440 dpi com tamanho mínimo de 2.0 pL da gota.

Controladores pro�ssionais de comunicação de imagens Epson para Windows®

e Macintosh® / Utilitários para a impressora Epson.

O que há na caixa Impressora / Kit de cartuchos iniciais de tinta / Bandeja CD / DVD / Cabo / Kit de guia do usuário (guia básico da impressora,
CD-ROM com utilitários de Windows e Macintosh e software de controladores pro�ssionais, aviso “Comece Aqui” / Suportes
para rolos de papel / Caixa de acessórios. 

As especi�cações e condições podem ser modi�cadas 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 una marca comercial da Epson America Inc. Macintosh é uma marca comercial da Apple Inc. Copyright 2019 Epson America, Inc. CPD LP100 936 6/19

Sistemas operacionais
compatíveis

Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Macintosh Yosemite (10.10), Mavericks (10.9), Mountain Lion (10.8), Lion (10,7).

Tinta Epson UltraChrome®

de alta de�nição
Capacidade do cartucho (não é recarregável): 25,9 mL cada cor x 9 cores no total.
Tempo de armazenamento (recomendado): 2 anos a partir da data de fabricação impressa nos re�s de tinta e 6 meses 
depois de aberto. As impressoras da Série P foram feitas para ser utilizadas exclusivamente com tintas Epson formuladas 
especialmente e não com outras marcas de cartucho ou de tinta.

Epson do Brasil:
www.epson.com.br

Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR


