
COM A EPSON SURECOLOR F2100, É POSSÍVEL IMPRIMIR UMA 
CAMISETA EM 15 SEGUNDOS, NO MODO RÁPIDO, E COM UMA 
QUALIDADE EXCEPCIONAL DE CORES E CONTRASTES.

A Epson SureColor F2100 imprime direto em tecidos 100% algodão 
e, agora, também em tecidos com maior composição de poliéster, 
graças ao novo primer Epson®.
Com um sistema especializado que permite altas velocidades de 
produção, essa impressora conta com as mais recentes tecnologias 
de imagem.
Além disso, os novos modos de impressão oferecem uma qualidade 
uniforme, com velocidade até duas vezes maior.
Uma solução completa, desenvolvida pela Epson®, com 
componentes projetados com a mais alta tecnologia, desde as 
cabeças de impressão até o software, tinta e processo de impressão.

EPSON SURECOLOR F2100
IMPRESSÃO DIRETA NO TECIDO EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE

Medidas: 98,5 x 148,5 x 49 cm
(largura x profundidade x altura)

Cabeças de impressão 
Epson PrecisionCore® = 

IMPRESSÕES 
COM ALTA QUALIDADE

 

Tecnologia de tinta 
UltraChrome® DG = 
MAIS CONTRASTE E 
IMAGENS NÍTIDAS 

Sistema integrado 
de autolimpeza = 

MENOS TEMPO OCIOSO 
DO EQUIPAMENTO



IMAGENS PERFEITAS, 
COM A MÁXIMA NITIDEZ

E CORES VIBRANTES

SOLUÇÃO COMPLETA =
RESULTADO INIGUALÁVEL

Impressora, software integrado 
Garment Creator Epson,

cabeça de impressão, garantia
e suporte. Tecnologia de ponta

para máxima produtividade

GARANTIA DE 
COR UNIFORME 

E RESISTENTE

TINTAS SEGURAS PARA
IMPRIMIR  EM VESTUÁRIO 

PARA  ADULTOS 
E CRIANÇAS,

INCLUINDO BEBÊS

VANTAGENS EPSON SURECOLOR F2100
• Impressão direta em tecidos 100% algodão ou em peças
com 50% de algodão.
• Impressão em tecidos com maior composição de poliéster,
graças ao novo primer Epson®
• Praticidade, produtividade e eficiência com o software integrado
Epson Garment Creator.
• Impressão em 6 cores com tinta Epson UltraChrome®,
fornecidas em cartuchos de 250 ml.
• Impressão simultânea em tinta branca e tinta colorida em
cada passada de cor.
• Impressões com mais velocidade, qualidade de
imagem e eficiência.
• Sistema integrado de autolimpeza (limpador de tecido
e cartucho de limpeza).
• Imprime diretamente de uma unidade USB, sem necessidade de
conectar a um computador.



Configuração de jato: 
    360 injetores x 10; 
    6 compartimentos para cartucho de tinta; 
    1 compartimento para cartucho de limpeza
Sistemas operacionais: 
    Windows 10/ 8.1
    Windows Vista
    Mac OS 10.13 – Mac OS X 10.6

Resolução máxima tinta colorida: 1440 x 720 dpi
Resolução máxima tinta branca: 1440 x 1440 dpi
Capacidade do cartucho de tinta: 600 ml
Garantia:  1 ano
Consulte programa de garantia estendida.
Cores: CMYK + branca com líquido de pré-tratamento
Área Máxima de Impressão: 16"x 20" (Suporte grande opcional)

PERSONALIZAÇÃO. 
UM NEGÓCIO EM AMPLO CRESCIMENTO
O segmento de impressão, mais precisamente de peças de vestuário
personalizadas, vem crescendo de forma considerável e se consolidando 
como um negócio muito rentável.
Muito procurado por jovens empreendedores, o universo das estampas 
é uma ótima oportunidade de renda, até mesmo, para quem quer iniciar 
seu próprio negócio ou incrementar um já existente.
Visto como um setor lucrativo, com investimento inicial de baixo risco, 
confecções personalizadas são um sucesso tanto em lojas físicas, quanto 
em lojas virtuais. 
É possível personalizar as mais variadas estampas, basta usar a criatividade 
para criar as imagens, um equipamento de qualidade para estampar as peças, 
tintas originais e bom relacionamento com os clientes.

VANTAGENS DA IMPRESSÃO COM IMPRESSORAS EPSON SÉRIE F:

• Qualidade superior em cada impressão
• Perfeição total no resultado final
• Impressão fácil, rápida e muito competitiva



Selo Oeko-Tex Standard 100
Este é o certificado que atesta internacionalmente o quanto os equipamentos Epson 
são responsáveis, da matéria-prima ao produto final. Para obter este selo, é necessário 
passar por um teste global, em que são analisados critérios relevantes à segurança do 
ser humano e do planeta, relacionados aos produtos têxteis, evitando e minimizando 
qualquer tipo de risco à saúde humana ou animal.

Centros de Serviço Autorizado Epson

São mais de 73 Centros de Serviço Autorizado Epson cobrindo todo o território nacional, localizados 
nas principais cidades brasileiras para atendimento on-site em equipamentos de grande formato. 
E a DSI é um deles!

QUER MAIS INCENTIVOS PARA ADQUIRIR 

SUA EPSON SURECOLOR F2100 

AGORA MESMO?



Belém
Pará

Maceió
Alagoas

UNIDADES
DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO

Matriz Ronda Alta
Rio Grande do Sul

Maringá
Paraná

Bauru
São Paulo

São Paulo
São Paulo

Vitória
Espírito Santo

Criciúma
Santa Catarina

Campina Grande
Paraíba Recife

Pernambuco

A DSI
Além de ser distribuidor autorizado Epson® - equipamentos, suprimentos e peças para todo o 
Brasil, a DSI também é um dos CSAs da fábrica - Centro de Serviço Autorizado para assistência 
técnica e manutenção da marca líder em impressoras para sublimação.
 
Chegar a este ponto é uma conquista muito importante, resultado de trabalho incansável e 
seriedade em todas as relações comerciais. São mais de 20 anos de experiência no fornecimento 
de soluções para o mercado de impressão, estamparia digital e sublimação, sendo, hoje, um dos 
maiores distribuidores de impressoras de grande formato Epson® no Brasil.

Com equipe altamente qualificada, presta mais que serviços de venda e suporte, auxilia os 
clientes a melhorarem seus processos, resultados e lucratividade.

0800 647 1643

DSI Sistemas de Impressão

Matriz Rio Grande do Sul - Ronda Alta
Unidade Santa Catarina - Criciúma
Unidade Paraná - Maringá
Unidade São Paulo - São Paulo Capital
Unidade São Paulo - Bauru
Unidade Espírito Santo - Vitória
Unidade Alagoas - Maceió
Unidade Pernambuco - Recife
Unidade Paraíba - Campina Grande
Unidade Pará - Belém

dsionline.com.br


