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A combinação da funcionalidade de provas remotas com rápidas
velocidades de impressão, elevados níveis de automação e uma
gama de cores super ampla fazem da Epson Stylus Pro 4900 um
equipamento extremamente produtivo.
Esta produtiva e compacta impressora de 17" define novos padrões em termos
de precisão cromática sendo perfeita para, pré-impressão, packaging, design,
fotografia, bem como para reprodução de fine art. Garantindo uma cobertura
PANTONE®* de 98%, a Stylus Pro 4900 assegura uma espectacular consistência
cromática e uma correspondência de cores precisa, sendo que as tintas Epson
UltraChrome HDR de 11 cores e a avançada cabeça de impressão TFP garantem
sempre um acabamento profissional.
A certificação e calibragem cromática automática da Stylus Pro 4900 garantem
provas remotas de elevada qualidade. O SpectroProofer opcional possibilita uma
precisão de cor coerente e constante ao utilizar diferentes suportes de
impressão, sendo capaz de medir com rapidez as fitas de controlo e as grelhas
de cor quando são criados perfis ICC e resultados de verificação da impressão.
Com velocidades de produção de até 30 m2 por hora e requisitos de manutenção
mínimos, a Stylus Pro 4900 impulsiona a produtividade do estúdio. O tabuleiro
de alimentação frontal de elevada capacidade facilita a inserção de papel
e a substituição automática de papel significa que não se perde tempo a mudar
entre folhas soltas e rolos de papel. A impressora muda automaticamente entre
preto fotográfico e preto mate, sendo que todas as cores são disponibilizadas
em tinteiros de alta capacidade para trocas menos frequentes e uma melhor
relação preço-benefício.

4900

4900

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Vasta gama de cores de até 98%
de cobertura PANTONE®
• Certificação e calibragem cromática
automática para uma correspondência
de cores consistente
• Produção automatizada com
SpectroProofer em linha opcional
• Capaz de imprimir numa vasta gama
de suportes com até 1,5 mm de
espessura
• Velocidades de impressão de até 30 m2
por hora
• Certificação ENERGY STAR®

Epson Stylus Pro 4900
com SpectroProofer
opcional

A Stylus Pro 4900 imprime numa vasta gama de suportes até 1,5 mm de
espessura, incluindo papel fotográfico de elavada gramagem, posterboards de
acabamento mate telas e papel Fine Art – e para fácil manuseamento do papel,
incluem-se tabuleiros de alimentação manual superior e frontal de papel ou rolos.
* PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. 98% de cobertura
da placa de revestimentos sólidos do GUIA DE FÓRMULAS
PANTONE com base no Epson Proofing Paper White Semimatte
com o controlador da impressora Epson a 2880x1440 ppp.
A cobertura PANTONE pode variar quando se imprime com um
RIP de outro fabricante.

Epson Stylus Pro 4900
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CONTEÚDO DA CAIXA

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
Método de impressão
Configuração dos injectores
Volume de gotículas de tinta mínimo

Avançada cabeça de impressão Epson Micro Piezo TFP
360 injectores / 10 canais
3,5pl

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO

2880 x 1440 ppp

SISTEMA DE TINTA

Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 cores
Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

até 30 m2 por hora

GESTÃO DO PAPEL
Folhas soltas

A2 (17"), A3++, A3+, A3, A4, Carta

• Epson Stylus Pro 4900
• Tinteiros iniciais com 11 x 80 ml
• Cabo de alimentação
• CD de software
• Guia de configuração
• Amostras de papel
• Documentos da garantia

TINTEIROS

Margens de impressão de folhas soltas

Modo 1: 3 mm (superior, laterais, inferior); Modo 2: 3 mm (superior e laterais)
14 mm (inferior)

Margens de impressão de rolos de papel

4 modos disponíveis; Predefinição: 3 mm em todas as margens
(superior, laterais, inferior)

Dimensões do rolo

203 mm – 432 mm, (8" – 17"), A4 – A2+, núcleo de 2" / núcleo de 3"

Rolo de papel sem margens “edge to edge”

Máx 432 mm; 8",10",11",14",16",17", 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm,
420 mm: 8", 11" e 420 mm requer espaçador

Folhas soltas sem margens “edge to edge”

Margens direita e esquerda; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm,
406 mm, 432 mm

TINTEIROS

11 tinteiros individuais
Preto Foto
C13T653100
Cyan
C13T653200
Vivid Magenta
C13T653300
Amarelo
C13T653400
Cyan claro
C13T653500
Vivid Magenta claro C13T653600

RESISTÊNCIA À LUZ

200 anos

PAINEL DE CONTROLO

Ecrã LCD a cores de 2,5" com retroiluminação

INTERFACE
USB
Ethernet TCP/IP

USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0
100 BASE-TX, 10BASE-T

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS
Consumo de energia
Fonte de alimentação

Com certificação ENERGY STAR® Tier2
Em funcionamento: aprox 52 W. Com SpectroProofer opcional: aprox 55 W
CA 100–240 V 50/60 Hz

SISTEMAS OPERATIVOS

Windows XP/XP 64 bits; Windows Vista 32/64 bits; Windows 7 32/64 bits;
Mac OS 10.4.11 ou posterior

MEMÓRIA

Impressora 256 MB, Rede 64 MB

DIMENSÕES (LxPxA)

Armazenamento: 863 x 766 x 406 mm. Impressão: 863 x 1134 x 405 mm

PESO

52 kg

NÍVEL DE RUÍDO

45 dB(A)

SOFTWARE

Controlador Epson com Gestor de Disposição
Epson NetConfig, Painel Remoto Epson, compatível com myEpsonPrinter.eu
Software utilitário SpectroProofer

GARANTIA

CoverPlus de 1 ano no local + CoverPlus opcional extensão para 3 anos

Cinzento
Preto Mate
Cinzento claro
Laranja
Verde

C13T653700
C13T653800
C13T653900
C13T653A00
C13T653B00

A Epson Stylus Pro 4900 é fornecida com
tinteiros de arranque de 80 ml
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Preto Foto
Cyan
Vivid Magenta
Amarelo
Cyan claro
Vivid Magenta claro
Cinzento
Preto Mate
Cinzento claro
Laranja
Verde

(C13T653100)
(C13T653200)
(C13T653300)
(C13T653400)
(C13T653500)
(C13T653600)
(C13T653700)
(C13T653800)
(C13T653900)
(C13T653A00)
(C13T653B00)

Capacidade dos tinteiros: 200 ml
PARA OS MELHORES RESULTADOS,
UTILIZE SEMPRE TINTEIROS E PAPEL
EPSON ORIGINAIS
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ESPECIFICAÇÕES DO SPECTROPROOFER OPCIONAL
SPECTROPROOFER

ILS20EP/ILS20EPUV

DIMENSÕES (L x P x A)

aprox 697 x 179 x 268 mm

PESO

aprox 10 kg (incluindo ILS)

INTERFACE

Ligação à impressora com conector “float-in” dedicado

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

não é necessário cabo

MEIOS

8" – 17" (L) x 10" – 600 mm (C)

ÁREA DE MEDIÇÃO

8 – 50 remendos, meios: 17" – 3 x 2 mm (L) x 12 mm – 600 mm (C)

TAMANHO DO REMENDO

7 x 12 mm

MONTADOR

aprox 10 kg

APOIO

Branco/Preto, instalar a partir da parte traseira do montador

DISPOSITIVO DE CALIBRAGEM

Instalar a partir da parte traseira do montador

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)

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.

Mantenha-se ligado e controle a sua impressora com
o myEpsonPrinter.eu. Esta solução Web ajuda-o a gerir
on-line a sua gama de impressoras Epson de grande
formato. Aceda a informações actualizadas sobre
o estado da impressora e respectivos custos de produção,
receba notificações por e-mail de algumas situações
importantes como, por exemplo, nível de tinta baixo
e garanta o máximo de produtividade e eficácia das
suas impressoras onde quer que esteja.
Adira ao programa de Devolução e Reciclagem da
Epson como membro do myEpsonPrinter.eu e obtenha
mais vantagens associadas à devolução dos tinteiros
vazios. Para informações mais detalhadas, visite
www.myepsonprinter.eu

