
EPSON SURECOLOR S40600
ALTO RENDIMENTO E

QUALIDADE FOTOGRÁFICA

Medidas: 2,61 x 0,60 x 1,34 m 
(largura x profundidade x altura)

Cabeça de impressão
PrecisionCore® TFP 

de 4 canais com emissão 
de tinta controlada = 

RESULTADO DE 
ALTA QUALIDADE

CRIAR E PRODUZIR COM A MÁXIMA QUALIDADE E 
AGILIDADE É A GRANDE EXIGÊNCIA DO MERCADO DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA GRANDES FORMATOS

As impressoras Epson Série S foram pensadas para atender com 
extrema eficiência a esta demanda, pois são capazes de imprimir 
sobre diversos substratos com alta qualidade, as segurando 
resultados realmente surpreendentes em sinalização, 
decoração, ponto de venda, adesivos, banners e envelopamento 
automotivo.

Isso só é possível 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.

Tecnologia de tinta
UltraChrome GS3 = 
DEFINIÇÃO PERFEITA

DE IMAGENS

Nova tecnologia de
alimentação de mídias

de impressão



- A Epson® SureColor® S40600 foi projetada 
para imprimir numa grande variedade de 
materiais, com alta produtividade.
- A manutenção automatizada da cabeça de 
impressão e o sistema de recolhimento de 
vapor da tinta asseguram uma impressão 
contínua, maximizando o tempo produtivo.

Vantagens Epson® Surecolor® S40600
• Impressora para trabalhos rolo a rolo de 162 cm (64”) 
• Nova tecnologia Epson Precision Dot: permite a impressão livre das

bandas em altas velocidades, gerando maior produtividade
• Excepcional nitidez e cores com qualidade fotográfica
• Possibilita o uso de mídias de qualidade intermediária, com resultado

equivalente ao uso de mídias de melhor qualidade
• Tinta com propriedade eco-solvente: não agride o meio ambiente
• Emissão de tinta controlada e tecnologia de revestimento repelente à tinta
• Impressão de alta definição para ambiente externo com

velocidade de 20m²/h até 57m²/h
• Sistema de rebobinamento automático com barras de tensão
• Sistema de limpeza e filtro de ar facilitam a manutenção

Resolução máxima: 1440 x 1440 dpi,
1440 X 720 dpi, 720 x 720 dpi, 720 x 360 dpi
Velocidade de impressão:
- Rascunho:
Banner: 95m²/h / Vinil: N/A

- Produção: 
Banner: 51m²/h / Vinil: 29m²/h

- Qualidade: 
Banner: 29m²/h / Vinil: 18m²/h

Garantia: 1 ano on-site
Consulte programa de garantia estendida.

Cores: CMYK
Aceita mídias de impressão rolo a rolo e papel avulso
Margens de impressão: 0,50 cm cada lado
Espessura da mídia: 45g até 1 mm de espessura
Consumo de energia: 480 W em operação,
330 W com aquecedores de reserva ligados
Sistemas operacionais compatíveis: Mac® Mac OS® X, 
10.8.x - 10.11.x Windows® 10, 8.1, 7 (64 bits

AMPLA GAMA
DE CORES DE

ALTA PRECISÃO

CORES INCRÍVEIS.
IMAGEM FOTOGRÁFICA.
Impressora, software RIP integrado 

da ONYX®, cabeça de impressão, sistema de
abastecimento de tinta, garantia e suporte. 

Uma solução completa para suas
impressões encantarem os clientes.



O MERCADO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
CRESCE A CADA DIA
Apesar da migração gigantesca dos orçamentos das empresas para o meio digital,
o mercado de impressão para comunicação visual continua sua curva ascendente. 
Cada vez mais aumentam os investimentos em PDV, fachadas, sinalização e 
envelopamento veicular como forma de comunicação das empresas com o grande 
público.  Atendendo esta demanda, a tecnologia não para de evoluir para que os 
fornecedores sejam capazes de trabalhar com agilidade que o mercado exige.
VANTAGENS DA IMPRESSÃO DIGITAL COM 
IMPRESSORAS EPSON® SÉRIE S:

• Precisão incomparável
• Resultados excepcionais em luminosidade e cores fantásticas
• Produz uma ampla gama de cores com grande precisão
• Imprimem numa vasta gama de substratos
• Imprimem sinalização, artigos de decoração e de promoção

de alta qualidade
• Tintas ecologicamente corretas
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PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

Neste programa, cliente Epson® acumula pontos a cada compra de tintas,
e pode trocar por garantia estendida ou desconto em novos equipamentos. 

Para participar, basta entrar em www.epson.com/SseriesRewards, criar uma conta de usuário e senha, 
digitar suas informações e cadastrar o número de série das impressoras. 

Depois, a cada compra de tintas e papéis, procure pela etiqueta Epson Rewards na embalagem do seu 
produto, raspe o código secreto e cadastre no site para acumular pontos.

O Epson Rewards é um programa inovador com benefícios incomparáveis!

Com cada embalagem de tinta adquirida, você ganha pontos valiosos que podem ser usados na troca 
de prêmios com o Epson Rewards. 

ATÉ 4 ANOS 
DE GARANTIA TOTAL*

INCLUINDO CABEÇA
DE IMPRESSÃO

*exceto de problemas 
causados por mal uso ou

de itens consumíveis

CONHEÇA O PROGRAMA
EPSON® REWARDS

VEJA COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO

TINTA  50 PONTOS POR CÓDIGO

TABELA DE PONTUAÇÃO E DESCONTOS 



PARA DESCONTO EM NOVOS EQUIPAMENTOS

PERCENTUAL DE
DESCONTO 
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PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

TIPO DE CLIENTE

VIP 10 (volume de 10 a 49 cartuchos/mês)

VIP 20 (volume de 20 a 39 cartuchos/mês)

VIP 40 (volume acima de 40 cartuchos/mês)

Cliente novo de S60600 e S80600 

10%

20%

30%

10%

DESCONTO EM TINTA SOLVENTE EPSON GS3

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

Para participar do programa VIP, é preciso estar registrados no programa 
Epson® Rewards e cadastrar seus pontos mensalmente . 

Saiba como alcançar o nível VIP, conversando com a DSI.



0800 331 0800
dsionline.com.br

DSI Sistemas de Impressão

Matriz Rio Grande do Sul - Ronda Alta 
Unidade Alagoas – Maceió
Unidade Espírito Santo - Vitória 
Unidade Mato Grosso do Sul - Dourados
Unidade Pará - Belém
Unidade Paraíba - Campina Grande 
Unidades Paraná - Curitiba e Maringá 
Unidade Pernambuco - Recife 
Unidade Rio Grande do Sul – Novo Hamburgo
Unidades Santa Catarina - Criciúma e Chapecó
Unidades São Paulo - Bauru e São Paulo Capital

Belém
Pará

Maceió
Alagoas

UNIDADES
DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO

Matriz Ronda Alta
Rio Grande do Sul

Chapecó
Santa Catarina

Maringá
Paraná

Dourados
Mato Grosso do Sul

Bauru
São Paulo

São Paulo
São Paulo

Vitória
Espírito Santo

Criciúma
Santa Catarina

Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul

Curitiba
Paraná

Campina Grande
Paraíba

Recife
Pernambuco

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 16 anos de experiência no fornecimento de 
soluções para o mercado de impressão, estamparia digital e sublimação, sendo, hoje, um dos 
maiores distribuidores de impressoras industriais 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.

CENTROS DE SERVIÇO
AUTORIZADO EPSON®

São mais de 80 Centros de Serviço 
Autorizado Epson® cobrindo todo o 
território nacional, localizados nas 
principais cidades brasileiras para 
atendimento on site em equipamentos 
de grande formato.

A DSI




