Kolorowe drukarki etykiet ColorWorks

Atrakcyjne, kolorowe
etykiety drukowane
na żądanie

Uprość produkcję
kolorowych etykiet
Nasze urządzenia pozwalają drukować na żądanie
niestandardowe, kolorowe etykiety, które z daleka
przyciągają wzrok. Dzięki produktom ColorWorks firmy
Epson możesz zapomnieć o drukowaniu dwuetapowym
i wstępnych zamówieniach, co wiązało się z dużą ilością
odpadów. Teraz od razu drukujesz w pełnym kolorze tyle
etykiet, ile potrzebujesz, wykorzystując własne wzory.
Nowy sposób produkcji kolorowych etykiet
Drukarki etykiet ColorWorks firmy Epson mogą całkowicie zmienić sposób
drukowania kolorowych etykiet na żądanie, pozwalając Ci przejąć pełną kontrolę
nad procesem produkcyjnym.

Nośniki

Drukowanie

Wszechstronność

Potrzebujesz tylko rolek pustych
nośników do etykiet.

Całą treść etykiety można wydrukować
na żądanie.

W tym samym czasie można
drukować różne informacje i kolory.

Przejmij pełną
kontrolę nad
projektem
i produkcją

Wyeliminuj
ponoszone z góry
koszty związane
ze wstępnie
drukowanymi
etykietami

Przyspiesz
produkcję

ColorWorks

Zwolnij cenną
przestrzeń
magazynową
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Obniż liczbę
błędów i koszty

Zmniejsz ilość
odpadów

Zalety kolorowego druku na żądanie

Oszczędność pieniędzy

Oszczędność czasu

Większa wszechstronność

Oszczędzaj pieniądze, nie przechowując
różnych wstępnie przygotowanych
kolorowych etykiet – po prostu drukuj
zgodnie z potrzebami. Teraz możesz
zyskać pełną kontrolę nad całym
procesem druku etykiet.

Nie trać czasu na szukanie właściwych
wstępnie wydrukowanych etykiet i ich
zmianę. Zaoszczędź czas poświęcany
na zmianę rolek z nadrukami.

Twórz unikatowe, pojedyncze etykiety,
kiedy ich potrzebujesz. Błyskawicznie
zmieniaj wzory i zawsze produkuj tylko
wymaganą liczbę etykiet.

Większa szybkość

Eliminacja nieoczekiwanych opłat

Brak zniszczonych etykiet

Drukuj w kolorze z szybkością
odpowiadającą potrzebom firmy.
Zmniejsz całkowity czas produkcji
pełnokolorowych etykiet.

Zrezygnuj z zamawiania
niestandardowych nadruków wstępnych
u innych firm. Zmniejsz liczbę błędów
podczas przygotowywania etykiet, a tym
samym spóźnionych dostaw i kar.

Wyeliminuj straty etykiet ze względu
na wprowadzane w ostatniej chwili
zmiany wzoru. Skończ z zamawianiem
na zapas niepotrzebnych wstępnie
przygotowanych etykiet.

Istotne zmniejszenie
zapasów etykiet
Pozbądź się półek pełnych wstępnie
przygotowanych rolek etykiet. Zamawiaj
i przechowuj tylko puste etykiety.
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Etykietowanie produktu
Producenci i sprzedawcy mogą tworzyć atrakcyjne, kolorowe
etykiety na żądanie, które będą się wyróżniać na produktach
i opakowaniach. Dodaj kolorowe kodowanie i obrazy do etykiet
na pudełkach, aby szybko je identyfikować.
Personalizuj opakowania
Odkrywaj nowe możliwości marketingowe dzięki drukowaniu etykiet w krótkich
seriach i wyróżnianiu swoich produktów i marki za pomocą niestandardowych,
kolorowych etykiet.

Wyróżnij ważne informacje o produkcie
Wyraźnie podkreślaj informacje na etykietach i drukuj specjalistyczne etykiety
na żądanie.

Zarządzaj zapasami
Kontroluj magazynowanie i ruchy produktów za pomocą łatwych do śledzenia
etykiet. Zmniejsz liczbę błędów produkcji, korzystając z kolorowych oznaczeń
lub rysunków na etykietach informujących o zawartości pojemnika.
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Etykiety chemiczne (GHS)
Wyraźne etykiety chemiczne o wysokiej jakości zapewniają
wydajność pracy, przejrzystość instrukcji i bezpieczeństwo
pracowników.
Zapewnij zgodność z przepisami
Twórz etykiety chemiczne w pełni zgodne ze standardami GHS i w razie potrzeby
łatwo je aktualizuj.

Uprość produkcję etykiet
Szybko i dokładnie drukuj wszystkie etykiety w ramach jednego, prostego
procesu i unikaj zamawiania niepotrzebnych, dodatkowych etykiet.

Twórz wyraźne obrazy i piktogramy
Drukuj w kolorze o wysokiej jakości, aby mieć pewność, że najważniejsze
informacje są wyraźnie przekazane.
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Opieka zdrowotna
Kolor na różnych etykietach w sektorze opieki zdrowotnej
poprawia wzrokowe rozpoznawanie kluczowych informacji,
takich jak nazwiska pacjentów czy instrukcje dotyczące
dawkowania. Ogranicza to różne elementy ryzyka, ale
przede wszystkim wpływa na lepszy poziom opieki nad
pacjentami i ich bezpieczeństwo.
Zapewniaj dokładne informacje o pacjentach i dozowaniu
Wykorzystaj kolory i wzory, aby ułatwić wzrokowe odszukiwanie najważniejszych
informacji, takich jak nazwiska pacjentów czy instrukcje dotyczące dawkowania.

Twórz czytelne instrukcje wizualne
Precyzyjnie i idealnie drukuj piktogramy oraz inne informacje wizualne na
pustych etykietach w ramach jednego, płynnego procesu.

Zmniejsz ryzyko błędów
Wytwarzanie dużych ilości spójnych etykiet zmniejsza ryzyko wystąpienia
błędów podczas opieki nad pacjentem.
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Handel detaliczny
Przenieś produkcję etykiet do oznaczania krawędzi półek
do sklepu. Niezależnie od tego, czy drukujesz etykiety
z kolorowymi logo, informacjami o promocji, czy ważnymi
danymi o produkcie, możesz spełnić wszystkie swoje
wymagania dotyczące oznaczania krawędzi półek.
Zwiększ rozpoznawalność marki
Ulepsz przekaz marketingowy i dostosowuj opakowania produktowe dzięki
krótkim seriom wyjątkowych etykiet.

Wyróżnij się na tle konkurencji
Kolorowe etykiety pozwalają lepiej wyróżnić produkt na tle konkurencji, dzięki
czemu klienci natychmiast rozpoznają Twoją markę.

Podkreślaj ważne informacje
Wyróżnij istotne informacje w treści etykiety lub wydrukuj specjalne etykiety
na żądanie.
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Hotelarstwo
Zwiększ bezpieczeństwo odwiedzających, wzmocnij
wizerunek marki i wprowadź dostosowane reklamy,
zamieniając plakietki w narzędzia promocyjne swojej firmy.
Twórz profesjonalne bilety
Drukuj na żądanie indywidualnie zaprojektowane bilety i plakietki identyfikacyjne
w pełnej gamie kolorów, aby wzmocnić rozpoznawanie marki.

Dostosuj promocje, aby zwiększyć sprzedaż
Projektuj bilety i plakietki identyfikacyjne ze spersonalizowaną treścią lub
informacjami o promocjach. Dodawaj na biletach reklamy i inne materiały
promocyjne dopasowane do odbiorców, aby zwiększyć przyszłą sprzedaż.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki wizualnej identyfikacji
Umieszczaj kolorowe zdjęcia na plakietkach identyfikacyjnych, aby ułatwić
identyfikację wzrokową.
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Żywność i catering
Twórz na żądanie atrakcyjne, kolorowe etykiety, które wyróżnią się
na opakowaniach i produktach. Dostosuj etykiety, aby za pomocą
druku w wysokiej rozdzielczości zwiększać świadomość marki
i przekazywać ważne informacje nawet na małych powierzchniach.
Przedstawiaj najważniejsze informacje o produkcie
Chroń klientów i firmę, wyraźnie przekazując ważne informacje, np. dotyczące alergenów czy
wartości odżywczych, za pomocą pełnokolorowych systemów etykietowania w postaci tzw.
sygnalizacji świetlnej.

Twórz atrakcyjne oferty specjalne
Wykorzystaj kolor, aby odróżnić swoje produkty od produktów konkurencji. Zaznacz zmiany
cen i stwórz atrakcyjne oferty specjalne.

Zwiększ lojalność klientów
Wyróżnij marki za pomocą kolorowego druku w wysokiej jakości. Sprzedawaj droższe
produkty i zwiększ zyski dzięki spersonalizowanym etykietom.

Atramenty Epson są zgodne z przepisami dotyczącymi materiałów
mających styczność z żywnością (FCM, Food Contact Materials).
Produkt

Atramenty zgodne z przepisami FCM

ColorWorks CW-C3500

Seria SJIC22P

ColorWorks CW-C7500

Seria SJIC26P

ColorWorks CW-C7500G

Seria SJIC30P

Seria ColorWorks CW-C6000

Seria SJIC36P

Seria ColorWorks CW-C6500

Seria SJIC36P

Zgodność z normami
Dzięki określonym warunkom zastosowania atramenty ColorWorks firmy Epson są zgodne z przepisami:
- Rozporządzenie ramowe UE (WE) nr 1935/2004

- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, materiały papierowe)

- Atramenty do druku na opakowaniach żywności, EuPIA
(GMP), czwarta wersja z marca 2016 r.

- Szwajcarskie rozporządzenie dotyczące materiałów
i artykułów mających kontakt z żywnością SR817.023.21,
załącznik 10

- Stosowanie tworzyw sztucznych (PIM) UE nr 10/2011
- Zasady wykluczania atramentów i produktów
pokrewnych, EuPIA (listopad 2016 r.)

- Ustawodawstwo CONEG dotyczące metali ciężkich 9

- Dobre praktyki wytwarzania (GMP) (WE) nr 2023/2006

- Rozporządzenie REACH dotyczące substancji SVHC
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- Norma UE dotycząca zabawek EN71 (część 3, 9, 12)
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Magazyny i dystrybucja
Usprawnij zarządzanie zapasami i identyfikację produktów,
aby zapewnić trwałość oraz bezproblemowe działanie
dużych i skomplikowanych łańcuchów dostaw.
Zwiększ możliwości śledzenia za pomocą kodowania
kolorystycznego.
Zwiększ pewność trafiania produktów w odpowiednie miejsca docelowe.

Zmniejsz liczbę błędów w łańcuchu dostaw.
Użyj kolorów, aby ułatwić śledzenie etykiet i uniknąć błędów.

Obniżaj koszty i ilość odpadów
Zwiększ ekonomię produkcji etykiet poprzez ograniczanie ilości odpadów
i eliminowanie kosztów związanych ze wstępnie drukowanymi etykietami.

Obecne wyzwania

Etykiety są wstępnie wydrukowane,
co jest drogie i zajmuje dużo miejsca.
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Ręczny proces wybierania etykiet
opakowań prowadzi do kosztownych
pomyłek.

Nieelastyczne, powolne działania
związane z etykietami ograniczają
produktywność i wydłużają czasy dostaw.
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Wydrukuj i naklej
Drukarki etykiet z serii C6500 oferują drukowanie w kolorze
i przetwarzanie zmiennych danych. Można je zintegrować
bezpośrednio z liniami produkcyjnymi, ograniczając liczbę
etapów procesu i zwiększając wydajność.
Skorzystaj z oszczędzającej czas funkcji automatycznego usuwania papieru
podkładowego, która pozwala sprawnie naklejać etykiety na produkty. Ta
wyjątkowa wśród atramentowych drukarek etykiet funkcja integruje się w
prosty i bezproblemowy sposób z systemami typu „wydrukuj i naklej”.
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Duży wybór nośników
Program Tested by Epson for ColorWorks (Przetestowane
przez firmę Epson pod kątem drukarek ColorWorks) zapewnia
informacje o sprawdzonych przez firmę Epson nośnikach,
które zostały wyprodukowane przez wiodące na rynku firmy.

Matowy Premium do biletów

Etykieta o wysokim połysku

Idealny do biletów, plakietek
identyfikacyjnych, etykiet półkowych
i oznakowań

Idealna do etykiet produktów oraz
etykiet na opakowania produktów
konsumpcyjnych

Krótki czas schnięcia

Trwały klej akrylowy

Odporny na zadrapania i wodę

Krótki czas schnięcia

Trwały, wodny klej akrylowy

Zoptymalizowany pod kątem wysokiej
jakości grafik fotorealistycznych

Duża odporność na wysoką
temperaturę, rozmazywanie oraz
działanie wody i innych płynów

Odporna na działanie wody
i wielu innych płynów

Matowy Premium do etykiet

Matowy polietylenowy do
etykiet

Folia BOPP do etykiet
o satynowym połysku

Idealny do oznakowań środków
chemicznych zgodnie z wytycznymi GHS

Idealna do etykiet produktów
na opakowania produktów
konsumpcyjnych

Idealny do etykiet z kodami
kreskowymi, etykiet na opakowania
produktów konsumpcyjnych i etykiet
farmaceutycznych
Druk w jakości fotograficznej
Duża odporność na wysoką
temperaturę, rozmazywanie,
zadrapania oraz działanie wody
i innych płynów

Odporny na rozmazywanie
Doskonała odporność na promienie
UV i wysoką temperaturę
Odporny na działanie wody
i większości środków chemicznych

Folia BOPP do etykiet
o wysokim połysku
Idealna do etykiet produktów
na opakowania produktów
konsumpcyjnych

Trwały, wodny klej akrylowy
Odporna na działanie wody
i wielu innych płynów

Najnowsze informacje na temat przetestowanych nośników można znaleźć na stronie
www.epson.pl/mediacolorworks.
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Seria ColorWorks C7500
Idealna do drukowania wysokonakładowego, w którym
liczy się trwałość. Seria drukarek ColorWorks C7500 firmy
Epson wyznacza nowe standardy niezawodnego, szybkiego
i kolorowego druku etykiet w wysokiej jakości, które spełniają
potrzeby producentów.
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Pewna jakość, na której można polegać

Opłacalność

Zapewnij wyjątkową wydajność, na której można polegać
w środowiskach przemysłowych.

Utrzymuj niskie koszty druku dzięki wydajnym i pojemnym
pojedynczym wkładom atramentowym. Oszczędzaj czas
i pieniądze dzięki drukowaniu na żądanie.

Szybkość
Drukuj z prędkością 300 mm/s nawet w przypadku wysokiej
rozdzielczości 600 × 1200 dpi.

Pewność działania
Całkowita pewność niezawodnego działania. Firma Epson
pokrywa wszelkie koszty napraw (w tym głowicy drukującej),
gdy drukarka jest objęta gwarancją/CoverPlus.

Solidne wykonanie

Prosta integracja
Skorzystaj z naszego nowego języka programowania ESC/
Label, aby bezproblemowo zintegrować urządzenie z niemal
każdym systemem operacyjnym.

Wysoka jakość
Drukuj wysokiej jakości etykiety na produkty spożywcze,
przesyłki pocztowe oraz etykiety energetyczne UE
i etykiety GHS.

Prawnie zastrzeżona głowica drukująca PrecisionCore
firmy Epson zapewnia spójność etykiet przez cały okres
eksploatacji drukarki.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Idealne rozwiązanie do zastosowań, gdzie liczy
się trwałość

Idealne rozwiązanie, gdy jakość druku jest
kluczowa

Atrament pigmentowy DURABrite Ultra

Atrament pigmentowy UltraChrome DL

Najlepszy wydruk na matowych nośnikach

Najlepszy wydruk na błyszczących nośnikach
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Seria ColorWorks C6000
Drukuj trwałe etykiety szybko i prosto. Twórz wysokiej jakości
(1200 x 1200 dpi), niestandardowe etykiety za każdym
razem. Model C6000 umożliwia druk etykiet o szerokości do
4 cali, a C6500 do 8 cali. Zoptymalizuj przepływ pracy dzięki
unikalnemu, wbudowanemu odklejakowi.
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Precyzyjnie dopasowany przekaz

Łatwa obsługa

Drukuj etykiety o szerokości 25–208 mm na błyszczącym,
matowym lub teksturowanym podkładzie. Wyjątkowy
ruchomy czujnik pozwala na drukowanie na nośniku
o każdym kształcie bez konieczności powtórnego cięcia.
Można też dokładnie dopasowywać kolory do logo marki.

Aby usprawnić pracę, możesz załadować etykiety po
dwóch stronach urządzenia. Cztery punktu dostępu
sprawiają, że usuwanie zakleszczonego papieru jest bardzo
łatwe. Duży wyświetlacz LCD (2,7 cala) zapewnia wygodne
przetwarzanie zmiennych danych w jednym kroku.

Prosta integracja

Nie wymaga konserwacji

Połącz się z systemami Windows, Linux, Mac/iOS i SAP.
Język programowania ESC/Label firmy Epson jest zgodny
z większością sterowników drukarek etykiet.

Zapomnij o konieczności wymiany głowicy drukującej
lub innych podzespołów – są objęte roczną gwarancją.
Dostępna jest także dodatkowa opcja CoverPlus.

Konfiguracja i konserwacja w trybie zdalnym

Specjalny wbudowany odklejak

Z łatwością zarządzaj flotami drukarek i je aktualizuj za
pomocą inteligentnego interfejsu sieciowego.

Zaoszczędź czas dzięki automatycznemu usuwaniu papieru
podkładowego – to unikalna funkcja wśród atramentowych
drukarek etykiet. Odklejak łatwo integruje się z systemami
typu „wydrukuj i naklej”.

Trwałe etykiety
Drukuj trwałe etykiety, korzystając z atramentów
pigmentowych UltraChrome DL.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Idealna do produkcji oryginalnych, różnorodnych
i kolorowych etykiet

Idealna do produkcji oryginalnych, różnorodnych
i kolorowych etykiet

Etykiety o szerokości 8 cali

Etykiety o szerokości 4 cali

Wbudowana automatyczna gilotyna

Wbudowana automatyczna gilotyna

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Idealna do produkcji oryginalnych, różnorodnych
i kolorowych etykiet

Idealna do produkcji oryginalnych, różnorodnych
i kolorowych etykiet

Etykiety o szerokości 8 cali

Etykiety o szerokości 4 cali

Wbudowany odklejak

Wbudowany odklejak
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ColorWorks C3500
Łatwa w obsłudze, wszechstronna i kompaktowa drukarka,
dzięki której można produkować trwałe etykiety syntetyczne –
bransoletki, bilety czy plakietki identyfikacyjne. Można drukować
w wysokiej jakości i w pełnym kolorze z szybkością do 103 mm/s.
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Prosta obsługa i niskie koszty

Nie wymaga konserwacji

Monitoruj poziom atramentu i stan drukarki dzięki
wyświetlaczowi LCD i zapisuj te dane podczas drukowania.
Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań wykazały, że
model ColorWorks C3500 charakteryzuje się najniższym
kosztem atramentu na wydruk w porównaniu z dwoma
konkurencyjnymi urządzeniami¹.

Nie ma potrzeby wymieniania głowic ani innych
podzespołów przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Niezawodność
Technologia automatycznej kontroli dysz (AID) firmy Epson
wykrywa i oczyszcza zatkane dysze, gwarantując bardzo
precyzyjne drukowanie kodów kreskowych.

Intuicyjny wyświetlacz
Wyświetlacz LCD ułatwia monitorowanie poziomu atramentu
i informacji o stanie drukarki. Do wszystkich funkcji, w tym
pojemników na materiały eksploatacyjne, jest łatwy dostęp
od przodu urządzenia.

Trwałe wydruki
Atrament pigmentowy Epson DURABrite Ultra pozwala
uzyskać trwałe wydruki odporne na rozmazywanie,
blaknięcie oraz zalanie większością płynów.

Wszechstronne
Twórz wysokiej jakości wydruki na szerokiej gamie
materiałów, jak papier z matową i błyszczącą powłoką oraz
nośniki syntetyczne w różnych formatach i rozmiarach.
Odpornych na rozmazywanie, blaknięcie i działanie wody
przepustek będzie można używać wielokrotnie.
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Model

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Głowica drukująca

Drukarka wierszowa PrecisionCore
MicroTFP

Drukarka wierszowa PrecisionCore
MicroTFP

μTFP4

Rozdzielczość (dpi)

600 × 1200 dpi

600 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

Kolory atramentu

4 kolory

4 kolory

4 kolory

Pojemność atramentu

295 ml

295 ml

80 ml

Obsługiwane nośniki

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Port we/wy

Tak

Tak

Standardowy

Kierunek drukowania

Stały

Stały

Dwukierunkowy lub
jednokierunkowy

Długość etykiety

600 mm

600 mm

609,6 mm

Rozmiar (szerokość × głębokość
× wysokość)

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

340 × 565 × 326 mm

Szybkość drukowania (w pełnej
szerokości)

Maks. 300 mm/s przy rozdzielczości
600 × 1200 dpi (szerokość druku
108 mm)

Maks. 300 mm/s przy rozdzielczości
600 × 1200 dpi (szerokość druku
108 mm)

119 mm/s
(maks. szybkość 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(szybkość 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(normalna 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(jakość 600 × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. jakość 1200 × 1200 dpi)

Średnica rolki papieru

203,2 mm/8 cali

203,2 mm/8 cali

203,2 mm/8 cali

Szerokość papieru

50 do 112 mm

50 do 112 mm

25,4 do 112 mm

Szerokość druku

Do 108 mm

Do 108 mm

Do 108 mm

Odklejak/automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Szeregowa

1200 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

1200 × 1200 dpi

720 × 360 dpi

4 kolory

4 kolory

4 kolory

4 kolory

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Matowy do etykiet, matowa folia
do etykiet, błyszczący do etykiet,
błyszcząca folia do etykiet, bardzo
błyszczący do etykiet

Standardowy

Standardowy

Standardowy

Nie

Dwukierunkowy lub
jednokierunkowy

Dwukierunkowy lub
jednokierunkowy

Dwukierunkowy lub
jednokierunkowy

Dwukierunkowy lub
jednokierunkowy

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

1117 mm

340 × 565 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

310 × 283 × 261 mm

119 mm/s
(maks. szybkość 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(szybkość 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(normalna 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(jakość 600 × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. jakość 1200 × 1200 dpi)

85 mm/s
(maks. szybkość 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(szybkość 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(normalna 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(jakość 600 × 1200 dpi)
6 mm/s
(maks. jakość 1200 × 1200 dpi)

85 mm/s
(maks. szybkość 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(szybkość 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(normalna 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(jakość 600 × 1200 dpi)
6 mm/s
(maks. jakość 1200 × 1200 dpi)

Maks. 103 mm/s (360 x 360 dpi)
(szerokość druku 56 mm)

203,2 mm/8 cali

152,4 mm/6 cali

152,4 mm/6 cali

101,6 mm/4 cali

25,4 do 112 mm

25,4 do 215,9 mm

25,4 do 215,9 mm

30 do 112 mm

Do 108 mm

Do 211,9 mm

Do 211,9 mm

Do 104 mm

Odklejak

Automatyczna gilotyna

Odklejak

Automatyczna gilotyna
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1. Badanie przeprowadzone przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH w sierpniu 2014 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub na stronie www.epson.pl.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25

PolskaEpson

www.epson.pl/contactus

@EpsonEurope
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

