
Epson Surecolor F6370
SUBLIMAÇÃO COM MAIS 

QUALIDADE E MAIS ECONOMIA

Medidas 1,908 m x 0,914 m x 1,12 m   
(Largura x Profundidade x Altura)

UMA IMPRESSORA RÁPIDA, ECONÔMICA E MUITA MAIS 
PRÁTICA: JÁ VEM COM REBOBINADOR INCLUÍDO.

A nova Epson® Surecolor® F6370 foi criada para ser uma impressora 
para sublimação de alta produtividade e muito mais econômica. Isso 
porque oferece baixo custo total de propriedade,  atendendo a 
maior demanda com menos tempo de inatividade.

Seu novo RIP de impressão Epson® Edge® motor Adobe® PostScript® 
é intuitivo e, aliado a um cortador de papel e a um rebobinador, 
garantem que a F6370 entregue impressões contínuas, assegurando 
alta performance com alta qualidade.

Bag de tinta de
1,1 litro pelo

mesmo valor  = 10% 
a mais de tinta

pra você = 
Mais economia

Cabeça de impressão 
Epson PrecisionCore®  = 

RESULTADO DE 
ALTA QUALIDADE

Tecnologia de tinta
UltraChrome® DS =

MAIS CONTRASTE
E DEFINIÇÃO
DE IMAGENS



- A EPSON® SureColor® F6370 foi pensada para
gerar mais oportunidades de lucratividade para
sua empresa.
- Possui software intuitivo RIP de impressão Epson® 
Edge® que facilita a sua operação.

Vantagens Epson® Surecolor® F6370
• A cabeça de impressão garante elevada produtividade

e um ciclo de produção prolongado
• Gotejo de tinta de acordo com cada necessidade
• Tecnologia de recobrimento repelente à tinta
• Durabilidade 3x maior que outras cabeças de impressão 
• Tecnologia de gota de tamanho variável
• Dispositivo de corte incorporado
• MAIOR PRODUTIVIDADE

SOLUÇÃO COMPLETA
GARANTE TRANQUILIDADE 

Impressora, RIP de impressão
Epson® Edge®, cabeça de impressão, 

mídias de sublimação, garantia e suporte. 
Tecnologia de ponta para impressão 

com alta qualidade.

Resolução máxima: 720 dpi x 1440 dpi
Velocidade:63 m²/h 
Produção:  22 m²/h
Alta qualidade: 11 m²/h
Garantia:1 ano (on site)
Consulte programa de garantia estendida
Cores: Ciano, Magenta, Amarelo, Preto de alta densidade (CMYHDK)
Capacidade de tinteiro: 1,5 litros
Formato de papel: 44’’ (112 mm)
Margens de impressão direita e esquerda: 0,12’’
Espessura de papel compatível: até 1 mm
Cortador rotativo integrado 
Consumo de energia em operação: aprox. 65 W ou menos
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MAIOR RENDIMENTO

LUCRATIVIDADE

JÁ VEM COM
REBOBINADOR INCLUÍDO



AS TENDÊNCIAS CONFIRMAM!
A SUBLIMAÇÃO DIGITAL 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.



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

GARANTIA ESTENDIDA
(ANUAL)

50%

75%

100%

50%

75%

100%

F6200/F6370/F7200

F6200/F6370/F7200

F6200/F6370/F7200

F9200/F9370/F9470

F9200/F9370/F9470

F9200/F9370/F9470

3.500

5.000

7.000

3.500

5.000

7.000

PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

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 em www.epson.com/SureColorRewards, 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.

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! 

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
PAPEL 50 PONTOS POR CÓDIGO

TABELA DE PONTUAÇÃO E DESCONTOS 



PARA DESCONTO EM NOVOS EQUIPAMENTOS

PERCENTUAL DE
DESCONTO 

10%

25%

10%

25%

10%

25%

F6370

F6370

F7200 

F7200 

F9470

F9470

7.500

15.000

13.500

27.000

21.000

42.000

PRODUTO PONTOS NECESSÁRIOS

TIPO DE CLIENTE

VIP 24 (volume de 24 a 49 litros/mês)

VIP 50 (volume de 49 a 99 litros/mês)

VIP 100 (volume acima de 100 litros/mês)

Cliente novo de F9370 e F9470 

10%

20%

30%

20%

DESCONTO EM TINTA DE SUBLIMAÇÃO T741

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.

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




