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

F571
Grande form

ato
SureColor®

Solução completa de 24" para impressões sublimáticas
 com tintas �uorescentes

Principais Características

· Obtenha imagens vivas e brilhantes: a tinta oferece uma saturação de cor 
e contraste elevados.

· Qualidade de impressão excepcional: a cabeça de impressão 
PrecisionCore® Micro TFP® oferece um controle preciso das gotas para maior 
nitidez, além da con�abilidade de nível comercial com a tecnologia de 
veri�cação dos injetores.

· Suporte de mídia versátil: compatível com rolos e folhas de até 24" de 
largura; inclui uma bandeja de alimentação automática de 50 folhas, além de 
um cortador integrado para maior e�ciência.

· Menos trocas de tintas: garrafas de tinta de alta capacidade, com 
sistema de abastecimento fácil, sem sujeira e sem desperdício*. Essas 
garrafas de tinta inovadoras podem ser usadas   para reabastecer, mesmo 
durante a impressão. Isso reduz o tempo de inatividade.

·  Realize diversos trabalhos de impressão: em diferentes tipos de 
aplicações.

USBImpressão Wireless Ethernet
para grupos de trabalho

Visor Touch de 4,3"

Obtenha impressões rápidas e e�cientes com a SureColor® F571. Ideal para 
personalizar brindes, canecas, almofadas e muito mais. Oferece alto rendimento 
de tinta e alta precisão com a tecnologia de cabeça de impressão PrecisonCore®.

Uma solução realmente completa, a SureColor® F571 possui design compacto, 
inclui papel de transferência especializado para mídia rígida e mole, bem como 
tinta formulada para obter a melhor qualidade de impressão, tudo gerenciado por 
um controlador (RIP Epson Edge Print) desenvolvido especialmente para 
entusiastas e pro�ssionais da sublimação.



Registre-se no programa Epson Rewards para 
acumular pontos e receba benefícios para a sua 
impressora.  

Para mais informações, acesse
www.epson.com/SureColorRewards

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 Estados  Unidos e em outros países. Windows é uma marca comercial registrada ou uma 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 2020 Epson America, Inc. CPD LP101414 5/20.

Epson SureColor® F571 
Especi�cações técnicas

*O uso de tinta original é altamente recomendado pela Epson para garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão. **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 certificada pelo ECO PASSPORT. Este é um padrão de segurança internacional na indústria têxtil. Está certificado como seguro para adultos, crianças e bebês. 1-  Dimensões do produto 
sem a base de suporte. 2-  As velocidades de impressão estão baseados somente na velocidade do motor de impressão, em modo bidirecional. Os tempos de desempenho totais dependem do RIP de entrada, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, da 
cobertura de tinta, as redes, etc. 3-  Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse, www.epson.com.br/meioambiente

Cabeça de impressão jato de tinta 
PrecisionCore® Micro TFP®  tecnologia de gotas de tamanho variável

Tinta de sublimação Epson UltraChrome® DS (4 cores)
Ciano, rosa �uorescente, amarela �uorescente

e preta (C, FP, FY, K)
800 injetores x 4 canais x 1 cabeça

Menor tamanho da gota: 4 pl
(tecnologia de gotas de tamanho variável)

2400 dpi x 1200 dpi
Tamanho A1/D: 62 segundos
Imagens por quadros ESC/P®

 Volume do tanque de abastecimento de tinta:
1000 ml de cada cor x 4 cores no total

140 ml de cada cor x 4 cores no total
Garrafas de tinta de 140 ml

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 
da Epson, não com sistemas de tinta de terceiros.

Largura do rolo ou folha simples: 21 cm (A4) até 61 cm
Núcleo de rolo: diâmetro de núcleo de 5 cm (2")

Diâmetro máximo do rolo: até 110 mm
Peso máximo do rolo: 17 kg

Espessura do rolo: 0,05 mm até 0,21 mm
Espessura de folha simples: 0,12 mm até 0,27 mm

Cortador integrado: cortador rotativo automático
Largura máxima do papel 61 cm
Largura mínima do papel 21 cm

Margem superior 3 mm, 15 mm, 45 mm
Margem inferior 3 mm, 15 mm

Margens esquerda/direita 3 mm a 6 mm total)
USB 3.0 de alta velocidade, Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n),

Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)
 Sistema para PC Windows® 10, 8.1, 8, 7, VistaTM, XP (32/64bits) ou

superior; CPU Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz ou superior; 1GB de
memória RAM; HDD com 32 GB de espaço livre

Sistema Mac®: Macintosh® Mac OS® X (10.6.8 ou superior); CPU:
Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz ou superior; 4GB de memória RAM;

HDD com 32 GB de espaço livre
Requisitos mínimos do PC: CPU Core 2 Duo 3.0 GHz ou superior,

2GB de RAM, HDD de 50 GB ou superior, DVD-ROM
e uma conexão de internet de alta velocidade.

Sistema Operacional: Windows®  7/8/8.1/10 de 64 bits.
Resolução da tela: 1280 x 1024 ou superior

97 cm x 57,7 cm x 24,5 cm
29 kg

LCD touch 4,3"
Em operação: aprox. 50 dB

Modo em repouso: aprox. 32 dB
Em operação (Recomendada) 10 ° C a 35 ° C

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

Armazenamento 5% a 85% (sem condensação)
100 V - 240 V

Frequência: 50 Hz - 60 Hz
Corrente:1,4 A

Em operação: aprox. 22 W
Em espera: aprox. 8 W

Modo em repouso: aprox. 1,6 W
Desligada: aprox. 0.2 W

De acordo com as regras RoHS
Produto reciclável3

Um ano de garantia limitada padrão. Programas de garantia opcionais 
da Epson disponíveis para uma cobertura total de dois anos

Indonésia
Impressora, tinta de inicialização, cabo de alimentação AC,

kit manual do usuário, 2 tanques de manutenção, 1 rolo de papel

SureColor® F571 SCF571BR
Tanque de manutenção  C13S210057
Substituição de lâmina  C13S210055
Pedestal opcional de 24" C12C933151
Eixo adicional para substrato de rolo C12C935701
Tinta preta  T49M120
Tinta ciano     T49M220
Tinta rosa �uorescente  T49F020
Tinta amarela �uorescente    T49F920
8,5” x 100" (2 rolos x caixa)  S450364
11” x 100" (2 rolos x caixa) S450365
17” x 100" S450359
24” x 100" S450360
8,5” x 11" (100 folhas) S450361
8,5” x 14" (100 folhas) S450362

 

Tecnologia de Impressão

Tipo de tinta 
Con�guração de tinta para
produção e edição
Con�guração dos injetores
Tecnologia da gota

Resolução máxima
Velocidade de impressão2

Linguagem e drivers da impressora
Sistema de abastecimento de tinta 
Epson*
Tinta inclusa na caixa
Volume da garrafa de tinta
para venda no varejo
Vida útil das garrafas de tinta

Mídia de impressão

Área de impressão e precisão

Interfaces da impressora

Sistemas operacionais compatíveis e 
requisitos mínimos

RIP Epson Edge Print

Geral
Dimensões (L x P x A)¹ 
Peso¹
Painel de controle
Nível acústico

Temperatura
 
Umidade relativa

Requisitos elétricos

Consumo de energia elétrica

 

Características Ecológicas

Garantia limitada e serviço

País de origem
O que há na caixa

Informação para realizar pedidos
Impressora
Consumíveis

Acessórios 

Tinta UltraChrome® DS
(Garrafas de 140 ml)

Artigos de sublimação
87g multiúso
 

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

www.epson.com.br

**

Epson do Brasil:
0800-007-5000


