
Epson SureLab SL-D700
FICHA DE PRODUTO

A SL-D700 foi concebida para as lojas de fotografia e os fotógrafos 
que querem imprimir fotografias de alta qualidade e expandir o 
negócio de impressão.

Concebida para a impressão de fotografias de alta qualidade até um metro de 
comprimento, é a primeira impressora fotográfica de produção compacta de 6 cores 
Epson com tecnologia jacto de tinta. Utiliza a nossa cabeça de impressão Micro Piezo e 
a tecnologia de processamento de imagens para, juntamente com a tinta original Epson, 
obter resultados nítidos e vívidos. Ideal se pretende imprimir fotografias, cartões, 
reproduções de belas-artes e outros produtos de qualidade. 

Flexibilidade impressionante
A D700 consegue imprimir fotografias, cartões, convites, folhetos e catálogos 
promocionais numa ampla gama de suportes e formatos, incluindo rolo de papel 
brilhante, lustroso e mate de 102 a 210 mm de largura e de 89 a 100 mm de 
comprimento. Devido ao -tamanho compacto da SureLab D700, esta impressora de 
secretária adapta-se perfeitamente a um quiosque fotográfico e é duradoura, uma vez 
que a maioria das suas peças é permanente.

Impressão fotográfica de produção de alta qualidade 
Para dar continuidade ao êxito da Epson na impressão fotográfica profissional, a D700 
proporciona uma qualidade de impressão e consistência de cor comparáveis às obtidas 
pelas impressoras gráficas profissionais da Epson. A SureLab D700 é ideal para imprimir 
imagens de alta qualidade, postais ou uma combinação de tarefas de impressão on 
demand. Esta impressora de 6 cores com tecnologia jacto de tinta apresenta uma ampla 
gama de cores e imprime imagens nítidas. Utiliza tinta profissional formulada para obter 
impressões fotográficas brilhantes de qualidade premium a grandes velocidades de 
produção. Oferece um baixo custo por impressão e imagens de alta resolução de 720 x 
1440 ppp. 

Fiável e económica
Esta impressora tem intervalos prolongados entre assistências, é de reduzida 
manutenção e apresenta uma lâmina duradoura, o que ajuda a reduzir o tempo de 
inactividade e a poupar tempo e dinheiro. 

Tinta UltraChrome D6-S
Esta impressora, em conjunto com a tinta Epson UltraChrome D6-S especificamente 
desenvolvida, produz imagens excepcionais com cores vibrantes, pretos intensos, 
contornos bem definidos e gradações suaves.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Alta qualidade
Cabeça de impressão Micro Piezo, 
processamento de imagens da Epson 
(tecnologia LUT)
Ampla gama
Conjunto de tinta de 6 cores
Imprime numa ampla gama de suportes
Papeís brilhantes, lustrosos e mates
Fiável
Lâmina de corte duradoura e intervalos 
prolongados entre assistências
Flexibilidade impressionante
Tamanho compacto, ampla gama de 
suportes e formatos de impressão



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO

Método de impressão Tecnologia jacto de tinta “drop-on-demand” Epson Micro Piezo, Tecnologia de cabeça de 

impressão de alto desempenho para ambientes de impressão robustos, Tecnologia de 

gotículas de dimensões variáveis

Resolução de impressão 720x720 ppp em papel lustroso, 720x720 ppp em papel brilhante, 720 x 360 ppp em papel 

lustroso, 720 x 360 ppp em papel brilhante, 1440 x 720 ppp em papel mate, 1440 x 720 ppp 

em papel lustroso, 1440 x 720 ppp em papel brilhante

Tamanho de gota mínimo 2,5 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Velocidade máxima de 

impressão

360 - 4x6" (10x15cm) Prints/h, 8 - 4x6" Secs per print

TINTA

Tecnologia de tinta Ultrachrome® D6-S

Conjunto de tintas 6 cores

Cores disponíveis Preto, Cyan, Cyan claro, Magenta claro, Magenta, Amarelo

Capacidade do tinteiro 200 ml

SUPORTES DE IMPRESSÃO

Processamento de meios Papel em rolo

Especificações do rolo 

posterior

Max. Largura Rolo 66 m, Diâmetro core 76 mm ± 2 mm ( 3 polegada ), Diâmetro externo 170 

mm, Peso 

Largura do papel suportado 102 mm (4 polegadas), 127 mm (5 polegadas), 152 mm (6 polegadas), 203 mm (8 polegadas), 

210 mm (A4)

Formato de impressão 10,2 cm x 8,9 cm para 21 cm x 100 cm, 4 polegadas x 3,5 polegadas para 8,25 polegadas x 39 

polegadas

Largura máxima de impressão 210 mm

Margens de impressão Margem definida pela aplicação, Sem margens

Guilhotina automática Sim

GERAL

Condições ambientais - 

Temperatura

Operacional: 10 - 35 °C (excepto Mate), Mate: 15 - 25 °C, Armazenamento: -20 - 40 °C

Condições ambientais - 

Humidade

Operacional: 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Armazenamento 5 - 85 % (sem 

condensação), Matte 40 - 60 % (sem condensação)

Consumo de energia Oper. aprox. 120 W

Software disponível Controlador de impressão (standard bundling), Controlador de ordem (opcional)

Nível de pressão sonora

OUTROS

Garantia 12 Meses Assistência no local (on site)

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU C11CD62001CX

Código de barras 8715946541549

Dimensões Embalagem individual 680 x 600 x 535 mm

Peso da embalagem 28,13 Kg

Quantidade múltipla de encomenda 1 Unidades

País de origem China

Tamanho da Euro palete 6 Peça

Epson SureLab SL-D700

MATERIAL FORNECIDO

Spindle Unit(s)
Manual de instalação
Cabo de corrente
Tanque de manutenção
Driver e programas de ajuda (CD)
Manual em CD

CONSUMÍVEIS

SureLab Pro-S Paper Glossy A4x65 2 rolls (C13S450064)

SureLab Pro-S Paper Luster 5x65 2 rolls (C13S450065)

SureLab Pro-S Paper Luster 6x65 2 rolls (C13S450066)

SureLab Pro-S Paper Luster 8x65 2 rolls (C13S450067)

SureLab Pro Paper ArtMatte 6x65 2 rolls (C13S450068)

SureLab Pro Paper ArtMatte 8x65 1 roll (C13S450069)

SureLab Pro Paper ArtMatte A4x65 1 roll (C13S450070)

T7821 Black SURELAB SL-D700 (C13T782100)

T7822 Cyan SURELAB SL-D700 (C13T782200)

T7823 Magenta SURELAB SL-D700 (C13T782300)

T7824 Yellow SURELAB SL-D700 (C13T782400)

T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700 (C13T782500)

T7826 Light Magenta SURELAB SL-D700 (C13T782600)

SureLab Pro-S Paper Glossy 4x65 2 rolls (C13S450060)

SureLab Pro-S Paper Glossy 5x65 2 rolls (C13S450061)

SureLab Pro-S Paper Glossy 6x65 2 rolls (C13S450062)

SureLab Pro-S Paper Glossy 8x65 2 rolls (C13S450063)

Tanque de Manutenção T582000 (C13T582000)

SureLab Pro-S Paper Luster 4x65 2 rolls (C13S450137)

SureLab Pro-S Paper Luster A4x65 2 rolls (C13S450138)

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)


