מגוון מדפסות  ColorWorksלמדבקות צבעוניות

הפקת מדבקות צבעוניות,
מרהיבות ,מושכות עין
ולפי דרישה

הפקה יעילה של
מדבקות צבעוניות
המדפסות שלנו מדפיסות לפי דרישה מדבקות צבעוניות ,מותאמות
אישית ומושכות תשומת לב ורק כשצריך .עם Epson ColorWorks
הדפסה בשני שלבים והזמנה מראש בזבזנית הפכה למשהו שעבר
זמנו .כעת ניתן להדפיס מדבקות בצבע מלא כבר בפעם הראשונה,
עם העיצובים שלך ובדיוק בכמות הנדרשת לך.

דרך חדשה להפקת מדבקות צבעוניות
למדפסות המדבקות מדגם  ColorWorksשל  Epsonיש את היכולת לחולל מהפיכה באופן
הדפסת מדבקות צבעוניות לפי דרישה ,ולאפשר לך שליטה מלאה על תהליך הייצור.

מדיה

הדפסה

גמישות

נדרשים רק גלילים ריקים של מדיית
מדבקות.

ניתן להדפיס לפי דרישה את מלוא תוכן
המדבקה.

הדפסת מידע שונה ובצבעים שונים על
המדבקות בו-זמנית.

שליטה מלאה
בעיצוב ובהפקה

ביטול עלויות
מראש עבור
מדבקות מודפסות
מראש

זירוז מהירות
ההפקה

ColorWorks

פינוי שטחי אחסון
יקרים במחסן
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הפחתת שגיאות
ועלויות

הפחתת בזבוז

התמורה שצבע לפי דרישה מעניק

חיסכון בכסף

חיסכון בזמן

גמישות נוספת

אפשר לחסוך כסף כיוון שאין צורך לאחסן
מדבקות צבעוניות שונות שהודפסו מראש,
ובמקום זאת ניתן להדפיס מדבקות רק
שצריך .כעת ניתן לשלוט בכל תהליך הדפסת
המדבקות.

אין צורך לבזבז זמן בחיפושים אחרי מדבקות
מודפסות מראש או להחליף למדבקות
הנכונות .ניתן לחסוך בזמן המבוזבז לשם
החלפת גלילים מודפסים מראש.

הפקת מדבקות אינדיבידואליות רק בהתאם
לצורך .שינוי העיצוב כהרף עין ,והדפסת רק
כמות המדבקות הדרושה.

הגדלת המהירות

ללא חיובים בלתי צפויים

ללא בזבוז מדבקות

הדפסה בצבע מלא במהירות שהעסק צריך.
הפחתת זמן ההפקה הכולל של מדבקות
צבעוניות.

ביטול חיובים של צד שלישי עבור הדפסות
מותאמות אישית מראש .הפחתת טעויות
בהפקת מדבקות ,יחד עם הפחתת האיחורים
באספקה ובקנסות.

ללא בזבוז מדבקות בגלל שינויים של הרגע
האחרון .אין צורך להזמין מדבקות מודפסות
מראש מיותרות כדי לוודא שיהיה מצאי זמין.

הפחתה מסיבית במלאי המדבקות
לא עוד מדפים עמוסים בגלילי מדבקות
מודפסים מראש .צריך להזמין רק סוג אחד
של מדבקות  -מדבקות ריקות.
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מדבקות למוצרים
יצרנים וקמעונאים יכולים ליצור מדבקות צבעוניות מקסימות ולפי
דרישה שבולטות על גבי המוצרים והאריזות .ניתן גם להוסיף קידוד
צבע ותמונות למדבקות של אריזות כדי לקבל סיווג קל.
התאמה אישית של האריזה
בדיקת שווקים ואפשרויות חדשות בעזרת הדפסה מהירה של מדבקות כדי להבליט את המוצר
והמותג באמצעות הדפסה מותאמת אישית של מדבקות צבעוניות.

הדגשת פרטים עיקריים על המוצר
הדגשה ברורה של פרטים בתוכן המדבקות או הדפסת מדבקות מיוחדות לפי דרישה.

ניהול מלאי
שליטה במצאי ובשינוע מוצרים באמצעות מדבקות המאפשרות מעקב קל .צמצום טעויות
ההפקה באמצעות קידודי צבע או תמונות על מדבקות כדי לאשר תכולה של מיכל.
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מדבקות כימיות ()GHS
מדבקות כימיות ברורות ואיכותיות מבטיחות את יעילות התפעול,
בהירות ההוראות ובטיחות העובדים.
שמירת תאימות
הפקת מדבקות כימיות בתאימות מלאה לסטנדרטים של  GHSויכולות עדכון בקלות ולפי
לצורך.

ייעול הפקת המדבקות
הדפסת מדבקות במהירות ובדייקנות בתהליך יחיד ופשוט תוך הימנעות מהצורך להזמין
מדבקות עודפות ומיותרות.

הפקת תמונות בהירות ופיקטוגרפים
הדפסת איכותית בצבע כדי להבטיח שמזהים של פרטים עיקריים יוצגו בבהירות.
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שירותי הבריאות
צבע במדבקות בתחום הבריאות משפר זיהוי ויזואלי של מידע
חיוני ,דוגמת שם המטופל והוראות על מינון תרופות .הדבר מפחית
סיכונים תפעוליים בבתי חולים ,וחשוב מכך ,מספק ביטחון וטיפול
טובים יותר למטופל.
הפקת מידע מדויק על מטופל ומינון תרופות
שימוש בצבע ובעיצוב כדי לשפר זיהוי ויזואלי של מידע חיוני ,דוגמת שם המטופל והוראות על
מינון תרופות.

יצירת הוראות ויזואליות ברורות
הדפסה בצורה מדויקת ומושלמת של פיקטוגרפים (סמלים גרפיים) ומידע ויזואלי אחר על
מדבקות ריקות בתהליך פשוט אחד.

הפחתת סיכונים לטעויות
הפקת נפחים גדולים של מדבקות עקביות להפחת הסיכון לטעויות במטופלים.
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מכירות
הפקת מדבקות למדפים בחנות עצמה .בין אם אלה מדבקות עם
סמלי לוגו צבעוניים ,מבצעים או מידע חשוב על מוצרים ,אפשר
לקבל מענה לכל צורכי תיוג המדפים.
שיפור זיהוי המותג
התאמה אישית של אריזת המוצר ושיפור התקשורת השיווקית והמסרים באמצעות אפליקציות
תיוג ייחודיות להפקה מהירה.

לבלוט לעומת המתחרים
שימוש בצבע מאפשר לבדל את המוצרים לעומת מוצרי המתחרים ומסייע ללקוחות לזהות
מייד את המותג שלך.

הדגשת מידע חשוב
הדגשה ברורה של פרטים בתוכן המדבקות או הדפסת מדבקות מיוחדות לפי דרישה.
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אירוח
שיפור הבטיחות לאורחים ,תמונת המותג והוספת פרסומות
מותאמות אישית ,כדי שהביקור יהפוך לכלי פרסומי עבור
החברה שלך.
יצירת כרטיסים מקצועיים למראה
הדפסת כרטיסים ותגי זיהוי מותאמים אישית בצבע מלא ולפי דרישה כדי לשפר את זיהוי
המותג.

התאמת מבצעים כדי לקדם מכירות
התאמה אישית של כרטיסים ותגי זיהוי עם מידע ופרטי מבצעים .הוספת פרסומת וכל מידע
אחר על מבצעים הרלוונטי לבעלי הכרטיסים כדי לקדם מכירות עתידיות.

שיפור אבטחה עם זיהוי ויזואלי
הוספת תמונות בצבע מלא לתגי זיהוי לצורך זיהוי ויזואלי קל.
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מזון והסעדה
יצירת מדבקות צבעוניות מקסימות ולפי דרישה שבולטות על גבי המוצרים
והאריזות .יצירת מדבקות להגדלת המודעות למותג והצגת מידע חשוב בצורה
ברורה אפילו בשטח קטן הודות להדפסה ברזולוציה גבוהה.
הצגת מידע חשוב על מוצרים
הגנה על לקוחות ועל העסק על-ידי הדגשה ברורה של מידע חשוב ,דוגמת אלרגיה למזון ומידע תזונתי,
באמצעות מערכת תיוג המשתמשת בצבעי רמזורים (אדום ,כתום ,ירוק).

יצירת הצעות מיוחדות שובות עין
שימוש בצבע כדי לבדל את המוצרים שלך לעומת מוצרי מתחרים .הדגשת שינויים במחיר ויצירת הצעות
מיוחדות מאירות עיניים.

הגדלת נאמנות הלקוחות
הדגשת מותגים באמצעות הדפסה צבעונית איכותית .מכירת מוצרים נלווים והגדלת שולי הרווח באמצעות
מדבקות מותאמות אישית.

הדיו של  Epsonתואם לתקנות לחומרים הבאים במגע עם מזון ()FCM
מוצר

דיו תואם FCM

ColorWorks CW-C3500

SJIC22P Series

ColorWorks CW-C7500

SJIC26P Series

ColorWorks CW-C7500G

SJIC30P Series

ColorWorks CW-C6000 Series

SJIC36P Series

ColorWorks CW-C6500 Series

SJIC36P Series

תאימות לתקנים
בתנאים ההולמים השימוש בסוגי הדיו של  Epson ColorWorksתואם ל:
EU Framework Regulation (EC) No. 1935/2004-

FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, paper materials)-

EuPIA (GMP) Printing inks For Food Contact Materials 4threvision March 2016

Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact withFood SR817.023.21 Annex 10

Plastic Implementation Measure (PIM) EU No. 10/2011-

Heavy Metal CONEG legislation 9-

EuPIA Exclusion Policy for Printing inks and related)Products (Nov 2016

EU Toy Standard EN71 (Parts 3,9, 12)-

Good Manufacturing Practices (GMP) (EC) No. 2023/2006-

10

SVHC under REACH compliance-

11

אחסון ולוגיסטיקה
שיפור ניהולי המלאי וזיהוי המוצרים כדי לסייע בחיבור ובתפעול
החלק של שרשראות אספקה גדולות ומורכבות.
שיפור יכולת המעקב באמצעות קידוד צבע
סיוע לוודא שהמוצרים הנכונים מגיעים למקומות הנכונים

הפחתת טעויות בשרשרת אספקה
שימוש בצבע כדי להקל מעקב אחרי מדבקות ולמנוע טעויות

חיסכון עלויות והפחתת בזבוז
אפשר לחסוך בהפקת המדבקות על-ידי צמצום הבזבוז וביטול עלויות מראש של מדבקות
מודפסות מראש

אתגרים נוכחיים

המדבקות מודפסות מראש  -תהליך יקר,
שמחייב מקום רב לאחסון
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לעיתים קרובות ,תהליך ידני של בחירת
מדבקות לתיבות מוביל לשגיאות יקרות

פעילות איטית ונטולת גמישות מעכבת את
הפרודוקטיביות ואת זמני המשלוח
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הדפסה ויישום
סדרת מדפסות המדבקות  C6500תומכת בהדפסה צבעונית
ועיבוד נתונים שונים וניתן לשלב אותה בקווי ייצור ,לצמצם את
שלבים בתהליכי הייצור ולהגדיל את היעילות.
פונקציית הסרה אוטומטית של הנייר שעליו המדבקות מודבקות חוסכת זמן ומאפשרת הדבקה
קלה של המדבקות על מוצרים .פונקציה בלעדית זו במדפסות הזרקת דיו למדבקות משתלבת
בקלות ובצורה חלקה עם אפליקציות .Print & Apply
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טווח רחב של סוגי מדיה
התוכנית Tested by Epson for ColorWorks מספקת פתרונות
מדיה שנבדקו על-ידי  Epsonומיוצרים בידי חברות מובילות
בתעשייה.

Premium matte ticket

High-gloss label

BOPP high-gloss label

אידיאלי לכירטוס ,תגי זיהוי ,תגים וסימון
למדפים.

אידיאלי למדבקות למוצרים ולקופסות מוצרי
צריכה.

אידיאלי למדבקות למוצרי צריכה.

ייבוש מהיר

חומר הדבקה אקרילי להדבקה קבועה

עמידות בפני שריטות ומים

ייבוש מהיר

אידאלי להדפסת גרפיקה איכותית ברמת
תצלום

עמידות מפני חום ,הכתמה ,ונזקי מים
ונוזלים אחרים

Premium matte label

PE matte label

BOPP satin-gloss label

אידיאלי למדבקות ברקוד מדבקות לקופסאות
מוצרי צריכה ומדבקות לתרופות.

אידיאלי עבור אפליקציות תיוג כימי .GHS

אידיאלי למדבקות למוצרי צריכה.

עמידות מפני הכתמה

חומר הדבקה אקרילי על בסיס מים להדבקה
קבועה

הדפסת באיכות תצלום
עמידות מפני חום ,הכתמה ,שריטות ,מים
ונוזלים אחרים

יציבות  UVמעולה ועמידות בחום
עמידות מפני מים ורוב החומרים הכימיים

חומר הדבקה אקרילי על בסיס מים להדבקה
קבועה
עמידות מפני מים ונוזלים רבים אחרים

עמידות מפני מים ונוזלים רבים אחרים

למידע על מידע מעודכן לגבי מדיה שנבדקה ,נא לבקר באתר www.epson.co.il/testedforcolorworks
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סדרת ColorWorks C7500
אידיאלית לנפחי הדפסה גדולים שבהם עמידות היא מילת המפתח .סדרת
 ColorWorks C7500של  Epsonמציבה סטנדרטים חדשים להדפסה
אמינה ,מהירה ואיכותית של מדבקות צבעוניות העונות לצורכי התיוג של
היצרנים.
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אמינות ועקביות

חיסכון

מספקת ביצועים מעולים שעליהם ניתן לסמוך בסביבות תעשייתיות.

מיכלי דיו יעילים ונפרדים בקיבולת גבוהה לשמירה על עלויות נמוכות.
חיסכון בזמן ובכסף באמצעות הדפסה לפי דרישה.

מהירות
הדפסה במהירויות של  300מ"מ/שנייה אפילו ברזולוציה של
.600x1200dpi

תחושת ביטחון
ראש שקט לגמרי Epson .מכסה הכל (כולל ראש הדפסה) כל עוד
המדפסת נמצאת במסגרת האחריות .CoverPlus /

עוצמתית

שילוב קל
שימוש בשפת התכנות החדשה  ESC/Labelלשילוב חלק במגוון
מערכות הפעלה.

איכותיות
הפקת מדבקות איכותיות למוצרי מזון ושתייה ,לאריזה וקופסאות ,יחד
עם מדבקות מסוג  EU Energyומדבקות .GHS

ראש הדפסה  PrecisionCoreהקנייני של  Epsonמבטיח הפקה
עקבית של מדבקות למשך כל חיי המדפסת.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

אידיאלית להדפסות שבהן עמידות היא מילת המפתח

מושלמת כאשר איכות ההדפסה חיונית

דיו פיגמנטי מסוג DURABrite Ultra

דיו פיגמנטי UltraChrome DL

הדפסה טובה ביותר על מדיה מאט

הדפסה טובה ביותר על מדיה מבריקה
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סדרת ColorWorks C6000/C6500
הדפסת מדבקות עמידות ומותאמות אישית במהירות ובקלות .הפקת
מדבקות איכותיות ( )1200x1200dpiומותאמות אישית פעם אחר פעם.
סדרת  C6000מציעה הדפסה ברוחב  4אינץ' וסדרת  C6500מאפשרת
מדבקות של עד  8אינץ' .ועם ה Peeler -המובנה והייחודי שלנו מתקבלת
אופטימיזציה של זרימת העבודה.
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תקשורת מותאמת אישית

הפעלה קלה

הדפסת מדבקות ברוחב  25עד  208מ"מ על חומר מבריק ,מאט ועם
מרקם .הדפסה על כל צורה ללא צורך בחותך תבניות ( )die cutשני
באמצעות חיישן נייד ,ודיוק של תאימות צבע בלוגו של מותגים.

טעינת מדבקות משני צדדים שונים לקבלת שימוש קל .הסרה קלה
של נייר שנתקע דרך ארבע נקודות גישה .צג  LCDגדול ( 2.7אינץ')
לעיבוד נוח בשלב אחד של נתונים משתנים.

שילוב קל

ללא תחזוקה

חיבור עם  Mac/iOS ,Linux ,Windowsו .SAP -שפת התכנות
 ESC/Labelשל  Epsonתואמת לרוב הדרייברים למדבקות.

אפשר לשכוח מהחלפת ראש הדפסה וחלקים פעילים אחרים  -כולם
מכוסים באחריות סטנדרטית של שנה  ,1ואופציה זמינה של אחריות
נוספת מסוג .CoverPlus

הגדרה ותחזוקה מרחוק
ניהול ושליחת עדכונים לצי המדפסות באמצעות ממשק אינטרנט
חכם.

מדבקות עם תוחלת חיים ארוכה

 Peelerבלעדי מובנה
פונקציה בלעדית במדפסות הזרקת דיו למדבקות חוסכת זמן
באמצעות הסרה אוטומטית של הנייר שעליו המדבקות מודבקות.
ה Peeler -משתלב עם אפליקציות .Print & Apply

דיו פיגמנטי מסוג  UltraChrome DLלהדפסת מדבקות עמידות.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

אידיאלית לתיוג צבעוני מותאם אישית וגמיש

אידיאלית לתיוג צבעוני מותאם אישית וגמיש

למדבקות ברוחב  8אינץ'

למדבקות ברוחב  4אינץ'

חותך אוטומטי מובנה

חותך אוטומטי מובנה

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

אידיאלית לתיוג צבעוני מותאם אישית וגמיש

אידיאלית לתיוג צבעוני מותאם אישית וגמיש

למדבקות ברוחב  8אינץ'

למדבקות ברוחב  4אינץ'

 Peelerמובנה

 Peelerמובנה
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ColorWorks C3500
קלה לשימוש ,גמישה וקומפקטית .מאפשרת להדפיס הכל מרצועת זרוע,
כרטיסים ותגי זיהוי ועד מדבקות סינטטיות עמידות .הכל מתקבל בצבע מלא,
בהדפסה איכותית ומהירה של עד  103מ"מ/שנייה.
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שימוש קל וחסכוני

ללא תחזוקה

תצוגת  LCDלניטור רמות דיו ומצב מדפסת ושמירה במהלך הדפסה.
מחקר עדכני מראה כי עלות הדיו של  ColorWorks C3500היא
הנמוכה ביותר לכל הדפסה בהשוואה לשני מתחרים.¹

אפשר לשכוח מהחלפת ראש הדפסה וחלקים פעילים אחרים  -כולם
מחזיקים מעמד לאורך חיי המדפסת.

אמינות
 ,AIDהטכנולוגיה של  Epsonלבדיקה אוטומטית של חרירי הדיו ,עם
חיישן לזיהוי ולתיקון חרירים סתומים ,מבטיחה הדפסת ברקודים
מדויקת

תצוגה אינטואיטיבית
ניטור רמות דיו ומצב מדפסת על צג  .LCDגישה נוחה לכל הפונקציות
מחזית המדפסת ,כולל לחומרים מתכלים.

הדפסות עמידות
הדיו הפיגמנטי  Epson DURABrite Ultraמספק הדפסות יציבות
העמידות מפני הכתמה ,דהייה ורוב הנוזלים.

רב-תכליתיות
יצירת הדפסות איכותיות על מגוון רחב של חומרים ,כולל נייר בציפוי
מאט ומבריק ומדיה סינטטית ,ובטווח רחב של צורות וגדלים .שימוש
חוזר במעברים עמידים בפני מים ,דהייה והכתמה.
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CW-C6000AE

CW-C7500G

CW-C7500

דגם

μTFP4

PrecisionCore MicroTFP Line printer

PrecisionCore MicroTFP Line printer

ראש הדפסה

1200 × 1200dpi

600 × 1,200dpi

600 × 1,200dpi

)dpi( רזולוציה

4 colours

4 colours

4 colours

צבעי דיו

80ml

295ml

295ml

קיבולת מיכל דיו

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

מדיה נתמכת

Standard

Yes

Yes

פלט/יציאת קלט

Bi-directional or Unidirectional

Fixed

Fixed

כיוון הדפסה

609.6mm

600mm

600mm

אורך מדבקה

340 × 565 × 326mm

392 × 598 × 395mm

392 × 598 × 395mm

)רxעxגודל (ג

119 mm/s
(Max Speed 300 × 600dpi)
75 mm/s
(Speed 600 × 600dpi)
48 mm/s
(Normal 600 × 600dpi)
18 mm/s
(Quality 600 × 1200dpi)
8 mm/s
(Max Quality 1200 × 1200dpi)

Max. 300mm/sec at 600 × 1,200dpi
(printing width 108mm)

Max. 300mm/sec at 600 × 1,200dpi
(printing width 108mm)

)מהירות הדפסה (ברוחב מלא

קוטר גליל נייר

203.2mm / 8"

203.2mm / 8"

203.2mm / 8"

25.4 to 112mm

50 to 112mm

50 to 112mm

רוחב נייר

Up to 108mm

Up to 108mm

Up to 108mm

רוחב הדפסה

Autocutter

Autocutter

Autocutter

 חותך אוטומטי/ Peeler
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CW-C3500

CW-C6500AE

CW-C6000PE

Serial

μTFP4

μTFP4

μTFP4

720 × 360dpi

1200 × 1200dpi

1200 × 1200dpi

1200 × 1200dpi

4 colours

4 colours

4 colours

4 colours

32ml

80ml

80ml

80ml

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

Matte label, Matte film label,
Glossy label, Glossy Film label,
High Glossy label

No

Standard

Standard

Standard

Bi-directional or Unidirectional

Bi-directional or Unidirectional

Bi-directional or Unidirectional

Bi-directional or Unidirectional

1117mm

609.6mm

609.6mm

609.6mm

310 × 283 × 261mm

444 × 512 × 326mm

444 × 512 × 326mm

340 × 565 × 326mm

85 mm/s
(Max Speed 300 × 600dpi)
49 mm/s
(Speed 600 × 600dpi)
34 mm/s
(Normal 600 × 600dpi)
13 mm/s
(Quality 600 × 1200dpi)
6 mm/s
(Max Quality 1200 × 1200dpi)

85 mm/s
(Max Speed 300 × 600dpi)
49 mm/s
(Speed 600 × 600dpi)
34 mm/s
(Normal 600 × 600dpi)
13 mm/s
(Quality 600 × 1200dpi)
6 mm/s
(Max Quality 1200 × 1200dpi)

119 mm/s
(Max Speed 300 × 600dpi)
75 mm/s
(Speed 600 × 600dpi)
48 mm/s
(Normal 600 × 600dpi)
18 mm/s
(Quality 600 × 1200dpi)
8 mm/s
(Max Quality 1200 × 1200dpi)

Max. 103mm / sec at
360 × 360 DPI
(printing width 56mm)
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CW-C6500PE

101.6mm / 4"

152.4mm / 6"

152.4mm / 6"

203.2mm / 8"

30 to 112mm

25.4 to 215.9mm

25.4 to 215.9mm

25.4 to 112mm

Up to 104mm

Up to 211.9mm

Up to 211.9mm

Up to 108mm

Autocutter

Peeler

Autocutter

Peeler
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