
Tecnologia de tinta
UltraChrome DS =
MAIS CONTRASTE

E DEFINIÇÃO
DE IMAGENS

COM A NOVA GERAÇÃO DE IMPRESSORAS
SÉRIE F DA EPSON, A CRIATIVIDADE NÃO TEM LIMITES,
E A SUA LUCRATIVIDADE TAMBÉM NÃO.

A SureColor F7200 coloca a sublimação em nível mais alto, 
garantindo alta velocidade de impressão, otimizando o tempo 
da sua empresa e ampliando o rendimento de cada trabalho.
Isso porque a Epson criou a solução completa, projetando com 
engenharia de ponta todos os componentes da impressora, das 
cabeças de impressão ao software, da tecnologia da tinta ao 
processo de impressão.

EPSON SURECOLOR F7200
SUBLIMAÇÃO COM RESULTADO SUPERIOR 

EM QUALIDADE E RENTABILIDADE

Medidas: 2,620 x 1,013 x 1,311 m
(largura x profundidade x altura)

Cabeça de impressão
Epson PrecisionCore

de 8 canais = 
ALTA VELOCIDADE

Cabeça de impressão 
Epson PrecisionCore = 

RESULTADO DE 
ALTA QUALIDADE

Tinta preta de
alta densidade = 

PERFEITA para criação
de pretos neutros 

e profundos, além de 
sombras densas



A EPSON SURECOLOR F7200
NÃO TEM COMPARAÇÃO. 

- Possui software intuitivo Wasatch SOFTRIP TX que 
facilita a sua operação. Além do complemento 
Raport, para impressão de texturas florais.

- Conta com rebobinamento automático, com 
controle de tensão. Essa novidade é um ganho de 
tempo imenso para sua empresa, que pode deixar 
uma impressão rodando à noite e encontrar tudo 
pronto e perfeito de manhã cedo. 

VANTAGENS EPSON SURECOLOR F7200
Alto desempenho das cabeças de impressão
Sistema de detecção automática de injetores entupidos
Menos limpezas = menos tempo de máquina parada
Durabilidade 3x maior que outras cabeças de impressão 
Menor custo por impressão 
MAIOR LUCRATIVIDADE

SOLUÇÃO COMPLETA
GARANTE TRANQUILIDADE

Impressora, software Wasatch
SOFTRIP TX , cabeças de impressão,

mídias de sublimação, garantia e suporte. 
É TIRAR DA CAIXA E 

COMEÇAR A IMPRIMIR!

Resolução máxima: 1440 x 720 dpi
Velocidade: 59m²/h
Produção: 22m²/h
Alta qualidade: 11m²/h
Garantia:  1 ano on site 
Consulte programa de garantia estendida.
Cores: magenta, amarelo, cyan e preto
Capacidade de tinteiro: 1.500 ml
Formatos de papel: 64” (1,62m)
Margens de impressão: esquerda /direita 0,2”, 0,4” no total
Espessura de papel compatível: 75g/m² ou mais pesado
Peso máximo do rolo de papel: até 40,8Kg

CONSOME
ATÉ 30% MENOS

TINTA QUE OUTRAS 
 IMPRESSORAS
DO MERCADO



AS TENDÊNCIAS CONFIRMAM!
A SUBLIMAÇÃO VEM CONQUISTANDO O MUNDO.
Pode ser que você ainda não tenha percebido, mas sublimação está em tudo.
No mundo fashion, na moda casa, moda praia, em camisetas personalizadas, 
canecas, sandálias de borracha, almofadas, uniformes esportivos e escolares, 
e uma infinidade de brindes e aplicações criativas. 
VANTAGENS DA SUBLIMAÇÃO COM
IMPRESSORAS EPSON SÉRIE F:

• Dispensa confecção de matriz e fotolitos
• Qualidade superior em cada detalhe
• Perfeição total: criação = resultado final
• Facilita a produção de pequenas tiragens
• Processo limpo
• Utiliza pouco espaço
• Ecologicamente correto

QUER MAIS INCENTIVOS PARA
ADQUIRIR SUA EPSON SÉRIE F AGORA?

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.



Conheça o Programa Epson Rewards
Neste programa, cliente Epson acumula pontos a cada compra de papéis 
e tintas e pode trocar por garantia estendida ou desconto em novos equipamentos.
Para participar, basta entrar no site http://bit.ly/rewards_serieF e cadastrar o número de
série das impressoras. Depois, a cada compra de tintas e papéis,  raspar o campo cinza
das etiquetas e cadastrar os códigos no site para acumular pontos.
Se em 1 ano sua empresa comprar 4 litros de tinta e 2 bobinas de papel por mês, 
você acumula  pontos suficientes para trocar por 50% desconto da garantia estendida.
E se o consumo for maior, o desconto pode chegar a 100%.
Uma oportunidade que só a Epson oferece pra você!

Veja como funciona a pontuação
Tinta = 50 pontos cada selo
Papel = 50 pontos cada selo

Tabela de pontuação e descontos na garantia estendida

ATÉ 4 ANOS 
DE GARANTIA TOTAL*

INCLUINDO CABEÇA
DE IMPRESSÃO

*exceto de problemas 
causados por mal uso ou

de itens consumíveis

Para Epson SureColor F7200, 140 selos durante o ano são suficientes para ter o benefício de 100% de desconto na garantia estendida, ou seja,
12 produtos por mês (tinta ou papel). Após os 3 primeiros anos cobertos pela garantia, os pontos podem ser trocados por desconto na compra
de novos equipamentos.

SERVIÇO ESTENDIDO 
(anual)

PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS



Para desconto em novos equipamentos

Programa VIP de Sublimação 
Participando do Programa VIP Epson DSI, sua empresa pode ganhar
importantes descontos nas compras por volume de tinta para impressoras
SureColor Série F. Uma super vantagem para quem tem grande produção
aumentar ainda mais a sua rentabilidade.

Cliente VIP também ganha desconto de 10% para compra de papel de impressão 75g/m2,
em qualquer categoria do programa. Para participar do programa VIP, é preciso estar cadastrado
no programa Epson Rewards.

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.

PERCENTUAL DE DESCONTO PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS



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.

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

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


