ColorWorks-sortiment af farvemærkatprintere

Iøjnefaldende
farvemærkater,
udskrevet efter behov

Gør din produktion af
farvemærkater strømlinet
Udskriv iøjnefaldende farvemærkater, når du har brug
for dem, med vores on-demand-printere. Med Epson
ColorWorks hører traditionel udskrivning af farvemærkater
i to stadier og uøkonomisk præbestilling fortiden til. Nu kan
du udskrive fuldfarvede mærkater med dine egne designs
første gang og i de mængder, som du faktisk skal bruge.

En ny måde at fremstille farvemærkater på
Epsons ColorWorks-mærkatprintere har styrken til at revolutionere den måde,
du udskriver farvemærkater efter behov på, så du kan tage fuld kontrol over
produktionsprocessen.

Medier

Udskrivning

Fleksibilitet

Kun tomme ruller af mærkatmedier
er påkrævet.

Fuldt mærkatindhold kan udskrives
efter behov.

Udskriv forskellige farver og
mærkatoplysninger på samme tid.

Tag fuld
kontrol over
design og
produktion

Slip for
forhåndsomkostninger
til fortrykte
mærkater

Øg
produktiviteten

ColorWorks

Frigør
værdifuld
plads på
lageret
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Reducer fejl og
omkostninger

Reducer
spild

Værdien af farve efter behov

Spar penge

Spar tid

Tilføj fleksibilitet

Spar penge ved ikke at opbevare
forskellige fortrykte farvemærkater.
Udskriv kun, når du har brug
for dem. Du kan nu styre hele
mærkatudskrivningsprocessen.

Stop med at spilde tid ved at søge
efter og skifte til de korrekte fortrykte
mærkater. Spar tid på at udskifte
fortrykte ruller.

Fremstil unikke, individuelle mærkater,
efterhånden som du får brug for dem.
Skift design i farten og udskriv kun de
mærkater, du har brug for.

Øget hastighed

Eliminer uventede
omkostninger

Eliminer mærkatspild

Udskriv i fuld farve med den hastighed,
som din virksomhed har brug for.
Reducer den samlede produktionstid
for fuldfarvede mærkater.

Undgå tredjepartsudgifter til gebyrer
for tilpassede, fortrykte mærkater.
Reducer fejl ved fremstilling af
mærkater samt forsinkede leveringer
og strafgebyrer.

Ingen spildte mærkater på grund
af designændringer i sidste øjeblik.
Ingen grund til at bestille fortrykte
mærkater, du ikke behøver, for at
sikre et tilstrækkeligt lager.

Reducer mærkatlageret
betydeligt
Ikke flere hylder fyldt med fortrykte
ruller af mærkater. Bestil og lagerfør
kun en type mærkat - tomme.
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Produktmærkning
Producenter og detailhandlende kan efter behov
fremstille flotte farvemærkater, der skiller sig ud på
produkter og emballage. Tilføj farvekodning og billeder
på boksmærkater, så de er nemme at genkende.
Gør emballage personlig
Udforsk nye marketingmuligheder med korte kørsler og få dine produkter og
dit brand til at skille sig ud ved hjælp af tilpasset udskrivning af farvemærkater.

Fremhæv vigtige produktoplysninger
Fremhæv oplysninger tydeligt på mærkater og udskriv specialmærkater
efter behov.

Administrer lager
Hold styr på lager og produktbevægelser med mærkater, der er let genkendelige.
Reducer antallet af produktionsfejl med farvekoder eller billeder på mærkater,
der viser indholdet af en beholder.
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Kemikaliemærkater (GHS)
Tydelige kemikaliemærkater i høj kvalitet sikrer effektivitet
i drift, klare instruktioner og sikkerhed for medarbejdere.
Overhold regulativer
Fremstil fuldt kompatible kemikaliemærkater, der opfylder GHS-standarderne,
og opdater dem nemt, når der er behov for det.

Gør din mærkatproduktion strømlinet
Udskriv hurtigt og præcist alle mærkater i en enkelt proces og undgå at bestille
ekstra mærkater, du ikke har brug for.

Fremstil tydelige billeder og piktogrammer
Udskriv i farver i høj kvalitet for at sikre, at vigtige oplysninger vises tydeligt.
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Sundhedsvæsen
Farver på mærkater i sundhedsvæsnet forbedrer den
visuelle genkendelse af vigtige oplysninger, f.eks.
patientnavne og doseringsanvisninger. Dette reducerer
risiciene på hospitaler og giver en bedre patientpleje
og -sikkerhed.
Fremstil korrekte patient- og doseringsoplysninger
Brug farve og design til at forbedre den visuelle genkendelse af vigtige
oplysninger, f.eks. patientnavne og doseringsanvisninger.

Opret tydelige, visuelle anvisninger
Udskriv piktogrammer og andre visuelle oplysninger præcist og perfekt på tomme
mærkater i en ukompliceret proces.

Reducer risikoen for fejl
Fremstilling af store mængder mærkater, der er ensartede, reducerer risikoen for
fejl i patientpleje.
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Detailhandel
Flyt fremstillingen af hyldekantsmærkater til butikken.
Uanset om du opretter mærkater med farverige logoer,
kampagner eller vigtige produktoplysninger, kan du få
opfyldt alle dine krav til hyldekantsmærkater.
Få øget brandgenkendelse
Tilpas produktemballeringen og optimer marketingkommunikationen via unikke
mærkatanvendelser i korte kørsler.

Skil dig ud fra konkurrenterne
Brugen af farve giver dig mulighed for at differentiere dine produkter fra
konkurrenternes og hjælper kunder med at genkende dit brand med det samme.

Fremhæv vigtige oplysninger
Fremhæv tydeligt oplysninger i en mærkats indhold eller udskriv specialmærkater
efter behov.
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Hotel- og restaurationsbranchen
Forbedr de besøgendes sikkerhed, forbedr dit
brandbillede og tilføj tilpassede reklamer og forvandl
på denne måde besøgsskilte til reklameværktøjer for
din virksomhed.
Opret professionelt udseende billetter
Udskriv individuelt designede billetter og id-skilte i fuld farve efter behov for
at forbedre brandgenkendelse.

Tilpas kampagner for at øge salget
Tilpas billetterne og id-skiltene med kampagnemæssige og personlige
oplysninger. Føj reklamer og andre kampagnemæssige oplysninger til
relevante billethavere for at sætte skub i fremtidigt salg.

Opnå bedre sikkerhed med visuelt id
Føj fotos i fuld farve til id-skilte for nemmere visuel identifikation.
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Mad og catering
Opret specielle farvemærkater til emballage og produkter, når der
er behov for det. Tilpas mærkater for at opnå øget brandbevidsthed
og vis vigtige oplysninger tydeligt - selv på små områder - med
udskrivning i høj opløsning.
Vis vigtige produktoplysninger
Beskyt kunderne og din virksomhed ved tydeligt at fremhæve vigtige oplysninger, som f. eks.
fødevareallergener og ernæringsoplysninger, med fuldfarvede, lysende mærkatsystemer.

Opret iøjnefaldende specialtilbud
Brug farver til at differentiere dine produkter fra dine konkurrenters. Fremhæv prisændringer
og opret iøjnefaldende specialtilbud.

Forøg kundeloyaliteten
Fremhæv brands med farveudskrivning i høj kvalitet. Sælg flere produkter og øg
avancemargenerne med tilpassede mærkater.

Epson blæk overholder bekendtgørelser for materialer,
der er i kontakt med levnedsmidler
Produkt

FCM-kompatibelt blæk

ColorWorks CW-C3500

SJIC22P-serien

ColorWorks CW-C7500

SJIC26P-serien

ColorWorks CW-C7500G

SJIC30P-serien

ColorWorks CW-C6000-serien

SJIC36P-serien

ColorWorks CW-C6500-serien

SJIC36P-serien

Overensstemmelse med standarder
Under den korrekte brugstilstand overholder Epson ColorWorks-blæk:
- EU's forordning (EC) No. 1935/2004

- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, papirmateriale)

- EuPIA (GMP) Printing inks For Food Contact Materials,
4. revision, marts 2016

- Schweizisk bekendtgørelse (RS 817.023.21) om
materialer, der er bestemt til kontakt med fødevarer
SR817.023.21 Annex 10

- Forordningen om plastmaterialer og -genstande bestemt
til kontakt med fødevarer (PIM) EU No. 10/2011
- EuPIA Exclusion Policy for Printing inks and related
Products (Nov 2016)
- GMP (Good Manufacturing Practices) (EC) No. 2023/2006
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- Heavy Metal CONEG legislation 9
- EU-legetøjsstandard EN71 (del 3,9, 12)
- SVHC under REACH-overensstemmelse
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Lager og logistik
Gør lagerstyring og produktidentifikation bedre for
at hjælpe store og komplekse forsyningskæder med
tilslutningsmuligheder og med at køre problemfrit.
Opnå bedre sporbarhed med farvekodning
Hjælp med til at sikre, at de rette produkter overføres til det rette sted

Reducer fejl i forsyningskæden
Brug farver til at gøre det nemmere at spore mærkater og undgå fejl

Spar omkostninger, reducer spild
Vær mere omkostningseffektiv i din mærkatproduktion ved at reducere spild
og eliminere udgifterne til fortrykte mærkater.

Aktuelle udfordringer

Mærkater er fortrykte, hvilket er
dyrt og optager masser af plads
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Manuel proces med at vælge
boksmærkater fører ofte til kostbare fejl

Ufleksible, langsomme
mærkatoperationer sinker
produktiviteten og leveringstiderne
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Udskriv og anvend
C6500-seriens mærkatprintere understøtter
farveudskrivning og variabel databehandling og kan
integreres direkte i produktionslinjer, hvilket reducerer
trin i produktionsprocessen og øger effektiviteten.
Brug den tidsbesparende, automatiske funktion til at fjerne papiret på
mærkatens bagside for nemt at sætte mærkater på produkter. Denne funktion,
som er eksklusiv for inkjetmærkatprintere, integreres enkelt og problemfrit med
Print & Apply-applikationer.
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Stort udvalg i medier
Testet af Epson for ColorWorks-programmet er beregnet til
at give dig oplysninger om Epson testede medieløsninger,
som er fremstillet af brancheførende virksomheder.

Premium Matte-billet

High Gloss-mærkat

BOPP High Gloss-mærkat

Ideelt til billetter, id-skilte,
hyldeskilte og skilte.

Ideelt til produktmærkater og
boksmærkater til forbrugerprodukter.

Ideelt til produktmærkater
til forbrugerprodukter.

Kort tørretid

Permanent akrylklæbemiddel

Modstandsdygtig over for ridser
og vand

Kort tørretid

Vandbaseret akrylklæbemiddel
til permanent fastklæben

Afvisende over for varme, udtværing,
vand og andre væsker

Afvisende over for vand og mange
andre væsker

Premium Matte-mærkat

PE matte-mærkat

BOPP Satin Gloss-mærkat

Ideelt til stregkodemærkater,
boksmærkater til forbrugerprodukter
og mærkater til medicinalbranchen.

Ideelt til GHS kemisk
etiketteringsanvendelse.

Ideelt til produktmærkater
til forbrugerprodukter.

Udtværingsfri

Udskrivning i fotokvalitet

Enestående UV-stabilitet og
modstandsdygtighed over for varme

Vandbaseret akrylklæbemiddel
til permanent fastklæben

Optimeret til fotorealistisk grafik
i høj kvalitet

Afvisende over for varme, udtværing,
ridser, vand og andre væsker

Modstandsdygtig over for vand og
de fleste kemikalier

Afvisende over for vand og mange
andre væsker

Besøg https://www.epson.dk/testedforcolorworks for at få de seneste oplysninger om testede medier
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ColorWorks C7500-serie
Ideel til udskrivning i store mængder, hvor holdbarheden er vigtig.
Epson ColorWorks C7500-serien sætter nye standarder for
pålidelig mærkatudskrivning i farver i høj hastighed og høj kvalitet,
så de opfylder producenternes mærkatbehov.
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Pålidelige og ensartede resultater

Omkostningseffektiv

Leverer uovertruffen ydeevne, som man kan have tillid til
i industrielle miljøer.

Hold omkostningerne nede med effektive, højtydende,
separate blækpatroner. Spar tid og penge med udskrivning
efter behov.

Hurtig
Udskriv ved hastigheder på 300 mm/sek. selv ved høje
opløsninger på 600 × 1200 dpi.

Tryg
Ultimativ tryghed. Epson dækker alt (inklusive printhovedet),
så længe printeren er dækket af garantien/CoverPlus.

Robust

Nem integration
Brug vores nye ESC/Label-programmeringssprog, som kan
integreres problemfrit med næsten ethvert operativsystem.

Høj kvalitet
Udskriv mærkater i høj kvalitet både til mad- og
drikkevarer, emballage og bokse samt EU-energimærkater
og GHS-mærkater.

Epsons beskyttede PrecisionCore-printhoved sikrer, at
mærkater fremstilles konsekvent i hele printerens levetid.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ideel til udskrivning, når holdbarhed
er det vigtigste

Perfekt, når udskrivningskvaliteten er vigtig
UltraChrome DL pigmentblæk

Pigmentbaseret DURABrite Ultra-blæk

Udskriver bedst på blanke medier

Udskriver bedst på matte medier
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ColorWorks C6000-serie
Udskriv hurtigt og nemt langtidsholdbare og tilpassede mærkater.
Fremstil tilpassede mærkater i høj kvalitet (1200 x 1200 dpi) igen
og igen. C6000 kan udskrive på op til fire tommers bredde, og
C6500 kan udskrive på mærkater på op til 8 tommer. Optimer
arbejdsgange ved hjælp af vores unikke, indbyggede peeler.
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Tilpasset kommunikation

Nem at betjene

Udskriv mærkater i bredder på 25-208 mm på blankt, mat
eller teksturmedier. Udskriv nøjagtigt i alle mulige former,
uden at du behøver en ekstra stansning, ved at bruge den
unikke, bevægelige sensor og farvematch med brandlogoer.

Indlæs mærkater fra to forskellige sider, så de er nemme
at bruge. Fjern nemt papirstop fra et af fire adgangssteder.
Anvend den store LCD-skærm (2,7 tommer) til praktisk
databehandling i et trin.

Nem integration

Vedligeholdelsesfri

Opret forbindelse med Windows, Linux, Mac/iOS og SAP.
Epsons ESC/label-programmeringssprog er kompatibelt
med de fleste mærkatdrivere.

Glem alt om at udskifte printhoved eller andre arbejdsdele - de
er dækket af garantien på 1 år, og de kan købes til CoverPlus.

Fjernkonfiguration og vedligeholdelse
Administrer og send nemt opdateringer til printerflåder med
et intelligent webinterface.

Langtidsholdbare mærkater

Eksklusiv, indbygget peeler
Spar tid med automatisk fjernelse af papirets
bagbeklædning, en unik funktion blandt
inkjetmærkatprintere. Peeleren integreres
med Print & Apply-applikationer.

Udskriv holdbare mærkater med UltraChrome DL
pigmentbaseret blæk.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Ideel til tilpasset, fleksibel farvemærkning

Ideel til tilpasset, fleksibel farvemærkning

Til mærkater, der er 8 tommer brede

Til mærkater, der er 4 tommer brede

Indbygget, automatisk skærefunktion

Indbygget, automatisk skærefunktion

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Ideel til tilpasset, fleksibel farvemærkning

Ideel til tilpasset, fleksibel farvemærkning

Til mærkater, der er 8 tommer brede

Til mærkater, der er 4 tommer brede

Indbygget peeler

Indbygget peeler
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ColorWorks C3500
Da den er nem at bruge, fleksibel og kompakt, giver den dig
mulighed for at udskrive alt lige fra et armbånd, en billet eller et id-skilt
til en holdbar, syntetisk mærkat. Alt sammen i fuld farve, høj kvalitet
og med en stor udskrivningshastighed på op til 103 mm/sek.
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Brugervenlig og økonomisk

Vedligeholdelsesfri

Overvåg blækniveauer og printerstatus med LCD-skærmen
og gem, når du udskriver. En nylig forskningsrapport påviser,
at ColorWorks C3500 havde den laveste blækpris pr.
udskrift sammenlignet med to konkurrenter¹.

Glem alt om at udskifte printhoved eller andre bevægelige
dele, de holder i hele printerens levetid.

Pålidelig
Få nøjagtig stregkodeudskrivning med Epsons automatiske
dysekontrolteknologi (AID), som opfanger og udbedrer
dyseblokeringer

Intuitiv visning
Overvåg blækniveauer og printerstatus på LCD-skærmen.
Få praktisk adgang til alle funktioner fra printerens forside,
herunder forbrugsmaterialer.

Holdbare udskrifter
Producer langtidsholdbare udskrifter, der modstår
udtværing, blegning og de fleste væsker, med Epsons
pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk.

Alsidig
Fremstil udskrifter i høj kvalitet på en bred række materialer,
herunder mat og blankt papir samt syntetiske medier i en
lang række formater og størrelser. Genbrug udtværings-,
vand- og toneresistente arbejdsgange flere gange.
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Model

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Printhoved

PrecisionCore MicroTFP-linjeprinter

PrecisionCore MicroTFP-linjeprinter

μTFP4

Opløsning (dpi)

600 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

Blækfarver

4 farver

4 farver

4 farver

Blækkapacitet

295 ml

295 ml

80 ml

Understøttede medier

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Mat mærkat, mat filmmærkat, blank
mærkat, blank filmmærkat, stor
blank mærkat

IO-port

Ja

Ja

Standard

Udskriftsretning

Fast

Fast

Tovejs eller envejs

Mærkatlængde

600 mm

600 mm

609,6 mm

Størrelse (B × D × H)

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

340 × 565 × 326 mm

Udskrivningshastighed
(i fuld bredde)

Maks. 300 mm/sek.
ved 600 × 1200 dpi
(udskrivningsbredde 108 mm)

Maks. 300 mm/sek.
ved 600 × 1200 dpi
(udskrivningsbredde 108 mm)

119 mm/s
(maks. hastighed 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(hastighed 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(normal 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(kvalitet 600 × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)

Rullepapirdiameter

203,2 mm/8"

203,2 mm/8"

203,2 mm/8"

Papirbredde

50 til 112 mm

50 til 112 mm

25,4 til 112 mm

Udskrivningsbredde

Op til 108 mm

Op til 108 mm

Op til 108 mm

Peeler/automatisk skærefunktion

Automatisk skærefunktion

Automatisk skærefunktion

Automatisk skærefunktion
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Seriel

1200 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

720 × 360 dpi

4 farver

4 farver

4 farver

4 farver

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Mat mærkat, mat filmmærkat,
blank mærkat, blank filmmærkat,
stor blank mærkat

Standard

Standard

Standard

Nej

Tovejs eller envejs

Tovejs eller envejs

Tovejs eller envejs

Tovejs eller envejs

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

1.117 mm

340 × 565 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

310 × 283 × 261 mm

119 mm/s
(maks. hastighed 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(hastighed 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(normal 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(kvalitet 600 × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)

85 mm/s
(maks. hastighed 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(hastighed 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(normal 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(kvalitet 600 × 1200 dpi)
6 mm/s
(maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)

85 mm/s
(maks. hastighed 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(hastighed 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(normal 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(kvalitet 600 × 1200 dpi)
6 mm/s
(maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)

203,2 mm/8"

152,4 mm/6"

152,4 mm/6"

101,6 mm/4"

25,4 til 112 mm

25,4 til 215,9 mm

25,4 til 215,9 mm

30 til 112 mm

Op til 108 mm

Op til 211,9 mm

Op til 211,9 mm

Op til 104 mm

Peeler

Automatisk skærefunktion

Peeler

Automatisk skærefunktion

Maks. 103 mm/sek.
ved 360 × 360 dpi
(udskrivningsbredde 56 mm)
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1. Undersøgelse, der er udført af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, august 2014.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Epson Danmark
@EpsonEurope
Tlf.: 44 50 85 85
Vibeholms Allé 15
epson-denmark
Hotline: 32 72 92 10
2605 Brøndby
www.epson.dk/contactus
Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

