
SureColor SC-V7000
FICHA DE PRODUTO

A SC-V7000 é a primeira impressora de grande formato UV da Epson 
e permite que os fabricantes de sinalização e visualização expandam 
o seu portefólio de produtos.

A SC-V7000 oferece uma qualidade de imagem excecional e flexibilidade para imprimir 
numa vasta gama de suportes. Foi desenvolvida para a impressão de sinalizações 
atrativas para retalho e exteriores, vitrinas, painéis de acondicionamento, embalagens, 
produtos promocionais e produtos de decoração. Oferece uma gama versátil de 
aplicações, que permite às empresas expandir a sua oferta de produtos e fornecer 
resultados consistentes de alta qualidade.

Impressões de elevada qualidade
Esta impressora de superfície plana UV proporciona uma qualidade de impressão 
fantástica e cores vivas graças ao conjunto de tintas de 10 cores UltraChrome que realça 
as impressões e garante resultados fantásticos. A tinta branca proporciona versatilidade 
para impressão numa gama mais ampla de produtos – aplicada como camada base em 
meios coloridos ou para criar impressões retroiluminadas versáteis. Da mesma forma, o 
verniz oferece flexibilidade, uma vez que pode ser aplicado em toda a imagem ou como 
cor em certos pontos para acentuar texturas e efeitos específicos.
Produtividade
A SC-V7000 permite que as empresas imprimem a alta velocidade com uma área de 
impressão máxima de 2,5 metros por 1,25 metros. A forma da cabeça de impressão 
permite impressão simultânea em alta velocidade, com tinta branca e verniz, sem perda 
de produtividade.
Versatilidade do material
Os utilizadores podem imprimir numa vasta gama de substratos até 80 mm de espessura 
incluindo: acrílico, policarbonatos, PVC, vidro, alumínio, metal, poliéster, prancha de 
espuma, estireno, madeira e pedra. E o sistema de vácuo de 4 zonas oferece flexibilidade 
efetiva para ambientes de produção.
Usabilidade
A impressora ajusta automaticamente a altura da cabeça de impressão, dependendo da 
espessura
Usabilidade
dos meios e também inclui um sensor de colisão para evitar que a cabeça colida. O
Usabilidade
ionizador ajuda a eliminar e reduzir a carga estática nos suportes para que as gotas de 
tinta

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Excecional qualidade de impressão
Conjuntos de tintas de 10 cores UltraChrome 
UV
Impressão de alta velocidade
Impressão simultânea mesmo quando se usa 
branco, cor e verniz
Dimensão máxima da impressão
2,5 m x 1,25 m
Ampla gama de suportes
Expandir o potencial da oferta de produtos
A solução completa da Epson
Incluindo cabeças de impressão, tinta, 
firmware e software



CONSUMÍVEIS

UltraChrome UV Cleaning Liquid T49V010 C13T49V010

UltraChrome UV Varnish T49VA10 C13T49VA10

UltraChrome UV White T49V910 C13T49V910

UltraChrome UV Red T49V810 C13T49V810

UltraChrome UV Grey T49V710 C13T49V710

UltraChrome UV Light Magenta T49V610 C13T49V610

UltraChrome UV Light Cyan T49V510 C13T49V510

UltraChrome UV Yellow T49V410 C13T49V410

UltraChrome UV Magenta T49V310 C13T49V310

UltraChrome UV Cyan T49V210 C13T49V210

UltraChrome UV Black T49V110 C13T49V110

Reservatório de desperdício de tinta T724000 C13T724000

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CH89101A0

Código de barras 8715946692401

País de origem China

SureColor SC-V7000

MATERIAL FORNECIDO

Conjunto de tintas
User guide

Last extracted: 2021-01-25

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)


