
Kit de tintas

9 tintas
8 cores

TINTA
PIGMENTADA

UltraChrome® HD Largura 43 cm (17”) USB 2.0, Wireless n2, Wi-Fi Direct®2

Ethernet de 100 Mbits

Conectividade 
USB/Ethernet

AccuPhotoTM

HG

SoftwareLargura máxima 
da mídia

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO3

Impressões de 8" x 10": aprox. 1 min 53 seg

Impressões de 13" x 19": aprox. 4 min 40 seg.

9 tintas/8 cores

P800
SureColor 

® Im
pressora fotográ�ca

A nova Epson SureColor® P800 inaugura uma nova geração de impressoras 
fotográ�cas pro�ssionais. Agora você pode desfrutar de mais �exibilidade 
de impressão e ampliar as suas capacidades criativas com esta impressora 
de qualidade superior repleta de funções. Graças ao seu elegante design, a 
SureColor® P800 estabelece um novo padrão para as impressoras 
fotográ�cas A2 e é um complemento ideal para qualquer espaço de 
trabalho pro�ssional.

Além disso, a SureColor® P800 é a ferramenta perfeita para atender todas as 
suas  necessidades de impressão pro�ssional. Se você é fotógrafo, artista, 
arquiteto ou trabalha em uma agência de publicidade, com a SureColor® P800 
você poderá produzir impressões de qualidade pro�ssional que terão sucesso 
garantido com os seus clientes.

Características principais

· Qualidade de impressão inigualável - As tintas UltraChrome® HD da 
Epson oferecem cores reais, alta densidade da tinta preta e longevidade da 
impressão¹.

· Uso versátil dos meios de impressão de até 43 cm (17”) de largura - 
Impressões sem margens em papéis fotográ�cos de rolo, papéis artísticos e 
cartolina de até 43 cm (17”) de largura. 

· Impressões em branco e preto superiores - Tecnologia de tinta preta 
em três níveis e modalidade avançada de fotogra�a em preto e branco 
para impressões pro�ssionais em branco e preto neutras ou em tonalidades.

· Cartuchos com capacidade de produção - Nove cartuchos de tinta de 80 
ml com troca automática de tinta preta foto e fosca.

Nova SureColor® P800:
impressões so�sticadas com preto mais intenso



TM

Tecnologia de impressão
 

 

1 cabeça de impressão MicroPiezo® AMCTM de 8 canais, goteio de tinta de acordo 
a cada necessidade e tecnologia de revestimento repelente à tinta

Tipo de tinta
Tinta pigmentada UltraChrome® HD; 9 tintas, 8 cores C, LC, VM, VLM, Y, LK, LLK, 
PK ou MK

Resistência à perda da cor / Durabilidade da impressão1

Colorida: até 200 anos 
Preto e Branco: até 400 anos

Configuração dos bicos injetores
Cabeças coloridas e monocromáticas: 8 canais de 180 bicos injetores

Linguagem e controladores da impressora
Controladores fotográficos de imagem por tramas Epson ESC/P® standard

Tecnologia de gota de tinta
Menor tamanho de gota: 3.5 picolitros (a tecnologia de gota de tinta variável pode 
produzir até três tamanhos diferentes por linha).

Resolução máxima
2880 x 1440 dpi

Velocidade de impressão3

Impressões de 8" x 10": aproximadamente 1 min. 53 seg.
Impressões de 13" x 19": aproximadamente 4 min. 40 seg.

Tecnologia de tinta preta com troca automática4

Processo de inversão automático entre as modalidades de tinta preta

Tempos de conversão da tinta preta
Preto fosco a foto: aproximadamente 3 min. 30 seg.
Preto foto a fosco: aproximadamente 2 min. 30 seg.

Tinta usada durante a conversão
Preto fosco a foto: aproximadamente 4,6 ml
Preto foto a fosco: aproximadamente 1,6 ml

Tinta inclusa na caixa
80 ml para cada cor x 9 cores em total

Carga superior principal
Até 17" x 22", até 120 folhas simples; até 30 folhas fotográficas

Alimentação frontal para mídias de impressão
Até 17” x 22”, alimentação manual de folhas soltas, desenvolvida para papel 
artístico e mídias de impressão com uma espessura de até 1,3 mm

Sistema inteligente de cartuchos de tinta Epson5

Mídias de impressão

Papel em rolo (opcional)
Rolo de 17”, núcleo de 2” ou 3”

Impressão BorderFree®

3,5" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", A4 (8,3" x 11,7"), carta (8,5" x 11"), 11" x
14", B (11" x 17"), A3 (11,7" x 16,5"), Super B (13" x 19") e C (17” x 22”)

Área de impressão
Largura máxima do papel 17”; tamanho máximo da folha solta 17” x 22”; 
tamanho mínimo da folha solta 3,5” x 5”

Interfaces da impressora6

USB 2.0 de alta velocidade (1 porta), Ethernet 1000Base-T (1 porta), Wi-Fi CERTIFIED™ 
(802.11n unicamente)2 , Wi-Fi Direct2 AirPrint, Google Cloud Print

Área máxima de impressão
17" x 129"

Sistemas operacionais compativeis6

Apple OS X® 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x e 10.7.x
Windows® 10, 8.1, 8 e 7 (32 bits, 64 bits)

Peso e dimensões (L x P x A)
Peso da impressora: 20 kg
Dimensões: impressão 68,32 cm x 55,11 cm x 55,11 cm (26,9" x 21,7" x 21,7")
Armazenamento: 68,32 cm x 37,59 cm x 24,89 cm (26,9” x 14,8” x 9,8”)

Nível acústico
Aproximadamente 50 dB(A) de acordo com ISO 7779

Temperatura
Em operação: 10° a 35° C
Armazenamento: -20° a 40° C

Umidade relativa
Em operação: 20% a 80% (sem condensação)
Armazenamento: 5% a 85% (sem condensação)

Normas de segurança
UL (MET), FCC (Classe A), CSA, CE, EMC
Requisitos elétricos
Voltagem: 100 - 240 VCA
Frequência: 50 - 60 Hz
Energia: menos de 1 A/110 - 120 V

Consumo de energia elétrica
Em operação: aproximadamente 21 W; Em repouso: aproximadamente 1.8 W; 
Desligado: aproximadamente 0.3 W Qualificação ENERGY STAR®

Garantia limitada e serviço
Garantia padrão por um ano com troca total da unidade e suporte telefônico gratuito 
de segunda a sexta-feira

País de origem
China

Geral

Tinta HD UltraChrome® (80 ml)
Cartucho de tinta preta foto    T850100
Cartucho de tinta ciano    T850200
Cartucho de tinta magenta intensa   T850300
Cartucho de tinta amarela    T850400
Cartucho de tinta ciano clara    T850500
Cartucho de tinta magenta clara intensa   T850600
Cartucho de tinta preta light    T850700
Cartucho de tinta preta fosca   T850800
Cartucho de tinta preta light-light   T850900
Tanque de manutenção            T582000

Serviço de garantia estendida
Programa de serviço Epson Preferred SM Plus por um ano  EPP38B1
Programa de serviço Epson Preferred Plus por dois anos  PP38B2

Informação para realizar pedidos
SureColor® P800   SCP800SE
Edição Standard
Adaptador do rolo da mídia opcional  C12C811431

1- A classi�cação de resistência à descoloração da tinta está baseada em testes acelerados de impressões 
em mídias especiais, exibidas em interiores debaixo de vidros. A estabilidade real da impressão pode variar 
dependendo da mídia de impressão, da imagem impressa, das condições de exibição, da intensidade da 
luz, da umidade e das condições atmosféricas.  A Epson não garante a longevidade das impressões. Para 
obter uma máxima vida útil das impressões, estas devem ser exibidas debaixo de um vidro ou de acordo 
com os métodos de conservação �ne art ou guardadas apropriadamente. Para ter informações mais 
atualizadas, acesse a www.epson.com.br  2- Wi-Fi CERTIFIEDTM: o nível de rendimento depende do 
alcance da área de cobertura e tamanho da imagem a ser impressa. 3- 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. 4- A tinta usada para conversão varia consideravelmente de acordo com 
a temperatura e outros fatores. 5- O rendimento dos cartuchos varia consideravelmente dependendo do 
tipo das imagens impressas, das con�gurações de impressão, do tipo de papel, da frequência de uso e da 
temperatura. Para obter uma impressão de qualidade, uma quantidade variável de tinta permanece no 
cartucho depois que se acende o indicador “Replace cartridge” (Trocar o cartucho). 6- Para obter os 
controladores mais atualizados acesse www.epson.com.br 

Especi�cações técnicas

Epson, Epson ESC/P, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas comerciais registradas, Epson Exceed Your Vision é um logo símbolo registrado e Better Products for a Better Future é uma marca comercial de Seiko Epson Corporation.  Smartway é uma marca de serviço da 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Todos os outros nomes de produtos e marcas que são mencionadas aqui são marcas comerciais e/ou marcas registradas das suas respectivas companhias. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2015 Epson 
America Inc. Com-SS-Oct-13 CPD: LP 101 011 11/16.  

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

Epson SureColor 

® P800

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR


