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Impressão de até 24 polegadas
com scanner integrado

Principais Características

· Otimize o �uxo de trabalho com um scanner integrado de 24" de 
largura: digitalize e compartilhe documentos facilmente. O scanner de até 
600 dpi, com detecção de destaque, veri�ca com precisão planos e desenhos 
anotados.

· Velocidades de impressões ultrarrápidas:  impressões de tamanho A1/D 
em apenas 34 segundos1.

· Design ultracompacto2 e simples: melhora o seu espaço de trabalho; e 
ajusta-se facilmente a diferentes ambientes de trabalho.

· Impressões duradouras   e de secagem instantânea: com a tecnologia mais 
recente de tinta pigmentada UltraChrome® XD2 resistente à água e às manchas, é 
possível produzir impressões de qualidade superior.

· Manuseio versátil das mídias: é possível usar rolos de até 24" (61 cm) de 
largura e folhas de 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm) com o alimentador 
automático de folhas soltas.

· Recursos de segurança corporativa e suporte para protocolos:  
suporta impressão segura de PDF do PC e digitalização de arquivos PDF 
seguros para pen drives USB e pastas compartilhadas (não é necessário PC).

· Fácil de operar:  o visor intuitivo LCD de 4,3" facilita o manuseio.

· Imprima de praticamente qualquer lugar na sua casa ou escritório: 
imprima facilmente utilizando pen drives USB3, tablets, smartphones4 e muito 
mais com a impressão sem �o integrada e Wi-Fi Direct® sem roteador5.

· Qualidade e precisão de impressão extremas: a cabeça de impressão 
PrecisionCore® MicroTFP® com precisão Droplet Control produz materiais 
ainda mais nítidos. Imprima anúncios, plantas arquitetônicas, desenhos 
lineares e muito mais, em até 2400 dpi com qualidade excepcional.

·  Alta produtividade: troque os cartuchos com menos frequência por 
cartuchos de tinta de alta capacidade de até 50 ml (colorida) e 80 ml (preta).

*Projetado para uso exclusivo com cartuchos Epson.



Impressora Wireless SureColor® T3170M

*Este produto utiliza apenas cartuchos originais Epson. Outras marcas de cartuchos de tinta e suprimentos de tinta não são compatíveis e, mesmo que sejam descritas como compatíveis, podem não funcionar corretamente ou não funcionar. 1- As velocidades de impressão são baseadas exclusivamente 
na velocidade do mecanismo de impressão. O tempo para qualquer impressão depende sempre da con�guração da estação de trabalho, tamanho do arquivo, resolução, cobertura, redes, etc. A velocidade real de impressão pode variar. 2-Tamanho do produto sem suporte. 3- Suporta a impressão de 
arquivos rasterizados, incluindo JPEG, TIFF e PNG; incluindo PDFs digitalizados no dispositivo. Suporta digitalização para formatos de arquivo JPEG, tiff, PNG, pdf e PDF seguro. 4- A maioria das funções requer uma conexão com a Internet para a impressora, bem como um dispositivo habilitado para 
Internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect 5- Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado.  Wi-Fi Direct® pode requerer software 
para impressão. 6- Os rendimentos dos cartuchos podem variar signi�cativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as con�gurações de impressão, a temperatura e a umidade. Para qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho após a exibição do 
indicador de troca.  A impressora inclui um kit completo de cartuchos de inicialização (CMY - 26 ml / Preto - 50 ml) e parte da tinta do primeiro cartucho é usada para iniciar a impressora. 7- O corte de alto volume de lonas e papéis pesados podem requerer uma substituição frequente do cortador de 
papel. 8- Permitido pelo driver da impressora para Mac e PC.  O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar a largura máxima. 9- Para ter acesso aos drivers mais recentes, acesse www.epson.com.br/suporte 10- Acesse www.epson.com.br/meioambiente para 
obter mais informações sobre as opções de reciclagem. 11- SmartWay é uma parceria inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos  EUA. Que reduz os gases de efeito de estufa e outros poluentes do ar e melhora a e�ciência do combustível.

As especi�cações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed Your Vision é um logo símbolo registado e Better Products for a Better Future e Epson Connect são marcas 
comerciais da Seiko Epson Corporation. Epson Preferred é uma marca de Serviço da Epson America, Inc. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Windows é uma marca comercial registrada ou uma marca comercial 
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi Direct® é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. SmartWay é uma marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos Todos os outros nomes de 
produtos e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LP101446 02/21

Especi�cações técnicas

    

Cabeça de Impressão PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canais,
gota sob demanda

Tinta pigmentada UltraChrome® XD2; 4 cores (C, M, Y, K)
Preta: 800 bicos (800 bicos x 1 canal)

Colorida: 2.400 bicos (800 bicos x 3 canais)
± 0,1% o ± 0,26 mm

Tamanho mínimo da gota: 4 picolitros; tecnologia de gota variável pode 
produzir até três tamanhos de gota por linha

2400 dpi x 1200 dpi
Tamanho de impressão A1/D: 34 segundos

Raster ESC/P®

HP-GL/2, HP RTL * 1   

 Impressão
Tecnologia de Impressão 

Tipo de tinta
Bicos de con�guração

Precisão da linha
Tecnologia de gotas

Resolução máxima
Velocidade de impressão1

Linguagem da impressora/drivers

Sensor CIS (alimentação de folhas)
Até 600 dpi, reimpressão 2400 dpi x 2100 dpi

Até 1.5 ips (em cores)
Até 4,5 ips (monocromática)

Até 24"
Até 8,9'

Papel Normal, Papel reciclado, Papel revestido, papel vegetal, �lme, 
plano, papel de impressão offset, folha de transporte

25% a 400%
Com JPEG, PDF (página individual), PDF (várias páginas),

PDF/A, PDF criptografado, TIFF
Digitalização para pasta de rede, servidor FTP, servidor FTP seguro, 

servidor de e-mail, servidor de e-mail seguro, memória USB
IEEE802.1x, SNMP 3, TLS/SSL,

SMTP, POP, FTP, IPsec, modo de administrador, WPA3   

 Digitalizar
Sensor do scanner
Resolução de digitalização/cópia
Velocidade de impressão

Largura máxima de digitalização
Comprimento máximo da digitalização
Tipo de suporte de digitalização

Redução/Ampliação
Tipo de arquivo

Modos de digitalização

Funções de segurança

Colorida (C, M, Y): 26 ml. Preta (K) : 50 ml
Tinta pigmentada UltraChrome® XD2
Colorida (C, M, Y): 26 ml ou 50 ml

Preta (K) : 50 ml ou 80 ml
2 anos a partir da data de produção impressa ou

6 meses após aberto.
Esta impressora foi desenvolvida para ser utilizada apenas com cartuchos 

de tinta originais Epson e não com cartuchos ou tintas de terceiros*  

 Cartuchos de tinta inteligentes Epson6

Volume de enchimento do cartucho na caixa
Tipo de tinta
Volume de enchimento do cartucho de varejo de
4 cores (C, M, Y, K)
Vida útil do cartucho de tinta

24" de largura
Ajustável pelo usuário de 2" de diâmetro do núcleo

Cortador giratório interno de alta velocidade
Automático ou manual até 4,3"

3 kg
Até 0,06 mm - 0,21 mm

A quantidade de papel restante pode ser controlada
no painel de controle  

 Manipulação de papel no rolo
Rolo de carga superior 
Adaptadores do papel no rolo
Cortador de papel7

Diâmetro máximo do rolo
Peso máximo do rolo
Espessura do material
Rolo do papel restante

Até 24" de largura
Até 11 " x 17"

50 páginas
8,27" x 11"

0,12 mm - 0,27 mm

 Utilização das folhas de papel
Folha individual carga superior
Alimentador automático de folhas
Capacidade do alimentador de folhas
Tamanho mínimo da folha (1 folha e ASF)
Espessura

24"
Mínimo 3 mm cada uno

Até 59'
Rolo: 13"/Folha: 8,26"

 Área imprimível e precisão
Máx. largura do papel
Margens esquerda e direita
Comprimento máximo imprimível8

Largura mínima do papel

Visor touch de 4,3"
1 GB (impressora) + 8 GB (scanner)

SuperSpeed USB * 1, Ethernet 100BASE-TX/1000Base-T, LAN
sem �o IEEE802. 11 b/g/n, pen drive USB, Wi-Fi Direct®5

 Interfaces
Tela de interface do usuário
Memória
Interfaces da impressora

SCT3170M
C12C933151
C13S210057
C13S210055
C12C935701
C12C936101

 Informações sobre pedidos
SureColor® T3170M
Suporte opcional 24"
Tanque de manutenção
Lâmina de substituição para impressora
Eixo de alimentação do rolo adicional (24")
Folha de suporte de documentos 24"

T40V220
T40V320
T40V420

 Tinta UltraChrome® XD2 (26 ml)
Cartucho de tinta ciano 
Cartucho de tinta magenta
Cartucho de tinta amarela

T40V120
 T40W220
T40W320
T40W420

 Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)
Cartucho de tinta preta
Cartucho de tinta ciano 
Cartucho de tinta magenta
Cartucho de tinta amarela

T40W120
 Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)
Cartucho de tinta preta

Mac OS X® (10.6.8 ou superior)
Windows® 10, 8.1, 7 (32 bits, 64 bits)

 Sistemas operacionais compatíveis9

Impressora SureColor® T3170M
Kit completo de cartuchos de tinta de inicialização (CMY-26 ml/preta-50 ml)

Cartaz de inicialização
Cabo de alimentação AC

Nota: a mídia não está inclusa com a impressora

 O que está na caixa

Certi�cação Energy Star®

RoHS
Produto reciclável10

Epson America, Inc. é um parceiro de transporte  SmartWay®11

 Características ecológicas

38.1 "x 11.5" x 19.9 " - 34 kg
38.1 "x 19.5" x 46.9 " - 46,5 kg

Em operação: aprox. 47 dB (A)
Em repouso: aprox. 32 dB (A)
Em operação: 10 °C a 35 °C

Em funcionamento (recomendado): 15 °C a 25 °C
Armazenamento: -20 °C a 40 °C

Em operação: 20% a 80% (sem condensação)
Em operação (recomendado): 45% a 60% (sem condensação)

Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)
EUA e Canadá (certi�cação NRTL, CSA / UL 62368-1)

Tensão: AC 110 V - 240 V
Frequência: 50 Hz - 60 Hz

Corrente: 1,4 A
Impressão: aprox. 24 W

Pronta: aprox. 11 W
Em repouso: aprox. 2 W

Desligado (em espera): 0,2 W
Suporte telefônico padrão de atendimento ao cliente de

1 ano de segunda a sexta-feira
Indonésia

 Geral
Peso e dimensões (L x P x A)
Sem suporte 
Com suporte 
Nível de ruído acústico

Temperatura

Umidade relativa

Normas de segurança
Requisitos elétricos

Consumo de energia

Garantia limitada e serviço

País de origem

www.epson.com.br  
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente


