ColorWorks-sortimentet med färgetikettskrivare

Iögonfallande färgetiketter
utskrivna på begäran

Effektivisera produktionen
av färgetiketter
Använd våra skrivare och skriv ut iögonfallande,
anpassade färgetiketter när du behöver dem.
Med Epson Colorworks tillhör tvåstegsutskrifter och
slösaktiga förbeställningar det förgångna. Du kan nu
skriva ut fullfärgsetiketter redan från början, med din
egen design och i den mängd som du faktiskt kommer
att använda.
Ett nytt sätt att framställa färgetiketter
Epsons ColorWorks-etikettskrivare kan helt revolutionera sättet som
du skriver ut färgetiketter på begäran, så att du får full kontroll över
framställningsprocessen.

Medier

Utskrift

Flexibilitet

Endast tomma rullar med
etikettmedier krävs.

Hela etikettens innehåll kan skrivas
ut på begäran.

Skriv ut olika färger och
etikettinformation på samma gång.

Färre misstag
och sänkta
kostnader

Ta full kontroll
över design och
produktion

Slipp investera
i förtryckta
etiketter

Frigör värdefullt
lagerutrymme
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Påskynda
produktionen

ColorWorks

Minska spillet

Värdet av färg när det behövs

Spara pengar

Spara tid

Mer flexibilitet

Spara pengar genom att inte lagra
olika förtryckta färgetiketter. Skriv bara
ut dem när du behöver dem. Du kan
nu styra hela etikettutskriftsprocessen.

Sluta slösa tid på att söka efter
och byta till rätt förtryckta etiketter.
Sluta slösa bort tid på att behöva
byta förtryckta rullar.

Skapa unika, enskilda etiketter när
du behöver dem. Ändra design
i farten och skriv bara ut de etiketter
du behöver.

Öka hastigheten

Eliminera oväntade kostnader

Eliminera etikettslöseri

Skriv ut i fyrfärg så fort företaget
behöver det. Sänk den totala
produktionstiden för fyrfärgsetiketter.

Eliminera externa kostnader för
anpassade förtryck. Minska antalet
fel i samband med att etiketter
skapas och slipp leveransförseningar
och straffavgifter.

Inga etiketter som inte går att
använda eftersom designen går
att ändra till sista stund. Du behöver
inte beställa förtryckta etiketter
som du inte behöver bara för att ha
ett lager av dem.

Minska etikettlagret avsevärt
Slut på hyllor fulla med förtryckta
etikettrullar. Beställ och lagerhåll
endast en typ av etiketter: tomma.

3

Produktmärkning
Tillverkare och återförsäljare kan skapa engagerande
färgetiketter på begäran som syns på produkter och
förpackningar. Färgkoda och sätt bilder på kartonger
så det är lätt att se vad som är i dem.
Personliga förpackningar
Utforska nya marknadsföringsmöjligheter med små etikettserier och visa upp
era produkter och varumärket med anpassningsbara färgetiketter.

Framhäv viktig produktinformation
Framhäv information tydligt på etiketter och skriv ut specialetiketter när
det behövs.

Hantera lagret
Håll reda på lager- och produktrörelser med lätt spårade etiketter.
Minska tillverkningsfelen med färgkoder eller bilder på etiketter för
att bekräfta behållarens innehåll.

4

5

Kemikalieetiketter (GHS)
Tydliga kemiska etiketter av hög kvalitet garanterar
driftens effektivitet, ger tydliga instruktioner och
skyddar medarbetarna.
Efterlev föreskrifter
Framställ fullt kompatibla, kemiska etiketter som uppfyller GHS-standarderna och
uppdatera dem enkelt när det behövs.

Effektivisera etikettproduktionen
Skriv snabbt och korrekt ut alla etiketter i en enda enkel process och undvik att
beställa extra etiketter som du inte behöver.

Framställ tydliga bilder och symboler
Skriv ut i högkvalitativa färger för att se till att viktig information visas tydligt.
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Hälsovård
Färgen på etiketter i sjukvården gör det enklare att med
en blick hitta viktig information, t.ex. en patients namn
och medicindoser. Detta minskar riskerna på sjukhus och
förbättrar dessutom patientvården och ökar säkerheten.
Framställ korrekta patient- och dosuppgifter
Använd färger och design för att göra det enklare att se viktig information,
t.ex. patienters namn och doseringsinstruktioner.

Skapa tydliga visuella instruktioner
Skriv ut symboler och annan visuell information exakt och perfekt på tomma
etiketter i en smidig process.

Minska risken för fel
Risken för fel i patientvården minskar om man framställer stora volymer av
konsekventa etiketter.

7

Butik
Skriv ut hylletiketterna i butiken i stället. Oavsett om du
tar fram etiketter med färgstarka logotyper, kampanjer
eller viktig produktinformation kan du ta hand om alla era
hyllmärkningsbehov.
Förbättra varumärkeskännedomen
Anpassa produktförpackningar och förbättra marknadsföringsmaterial via unika
märkningsprogram för korta serier.

Märks i konkurrensen
Användning av färg gör att du kan särskilja dina produkter från konkurrenternas
och hjälper kunderna att omedelbart känna igen ditt varumärke.

Lyft fram viktig information
Markera tydligt information inom en etiketts innehåll eller skriv ut specialetiketter
vid behov.
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Hotell och restaurang
Förbättra säkerheten för besökare, förbättra bilden av
varumärket och lägg till anpassade annonser, så att
besökarna blir till vandrade reklampelare för företaget.
Skapa professionella biljetter
Skriv ut individuellt utformade biljetter och id-brickor i fyrfärgstryck när så behövs
för att få fler att känna igen varumärket.

Anpassa kampanjer för att öka försäljningen
Anpassa biljetter och id-kort med kampanjinformation eller personanpassad
information. Lägg till reklam och annan kampanjinformation som berör
biljettinnehavarna för att öka den framtida försäljningen.

Öka säkerheten med visuella id:n
Lägg till fyrfärgsfoton på id-kort för enklare visuell identifiering.
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Livsmedel och restaurang
Skapa snabbt färgetiketter som syns på förpackningar och
produkter. Anpassa etiketterna för ökad varumärkesmedvetenhet
och visa viktig information tydligt även på små områden med
högupplösta utskrifter.
Visa viktig produktinformation
Skydda kunderna och företaget genom att tydligt framhäva viktig information, t.ex. allergener
i maten och näringsinformation, med trafikljusliknande etikettsystem i fyrfärgstryck.

Ta fram iögonfallande specialerbjudanden
Använd färg för att särskilja era produkter från konkurrenternas. Framhäv prisändringar och
skapa iögonfallande specialerbjudanden.

Gör kunderna mer lojala
Framhäv varumärken med färgutskrifter av hög kvalitet. Sälj mer av produkter och öka
vinstmarginalerna genom att personanpassa etiketter.

Epson-bläck följer föreskrifterna för material avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
Produkt

FCM-kompatibla bläck

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

Efterlevnadsstandarder
Under lämpliga användningsbetingelser efterlever Epson ColorWorks-bläck
- EU:s ramförordning 1935/2004

- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, pappersmaterial)

- EuPIA (GMP) Printing inks For Food Contact Materials,
fjärde upplagan, mars 2016

- Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact
with Food SR817.023.21 Annex 10

- Genomförandeåtgärd för plast (PIM) EU 10/2011

- Heavy Metal CONEG legislation 9

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

- EU:s leksaksstandard EN71 (del 3, 9 och 12)

- God tillverkningssed (GMP) (EG) 2023/2006
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- Efterlevnad av SVHC enligt REACH
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Lager och logistik
Förbättra lagerhanteringen och produktidentifieringen för
att hålla stora och komplexa försörjningskedjor anslutna
och i gång smidigt.
Förbättra spårbarhet med färgkoder
Säkerställ att rätt produkter hamnar på rätt plats

Minska antalet fel i försörjningskedjan
Använd färg för att göra etiketterna enklare att spåra och undvika misstag

Spara på kostnader, minska spillet
Tillverka etiketter mer kostnadseffektivt genom att minska spillet och slippa
investera i förtryckta etiketter.

Aktuella utmaningar

Etiketterna är förtryckta, vilket är
kostsamt, och så tar de upp en
massa plats
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Manuella val av kartongetiketter leder
ofta till dyrbara misstag

Oflexibel, långsam etikettproduktion
hämmar produktiviteten och förlänger
leveranstiderna
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Skriv ut och använd
Etikettskrivarna i C6500-serien stöder färgutskrifter
och behandling av variabeldata och går att integrera
direkt i produktionslinjer, vilket minskar antalet steg
i tillverkningsprocessen och ökar effektiviteten.
Använd den tidsbesparande funktionen för automatisk borttagning av papperet
på etikettens baksida för att göra det enkelt att fästa etiketter på produkter.
Denna för bläckstråleetikettskrivare exklusiva funktion är enkelt och smidig att
integrera vid skriv-ut-och-använd-tillämpningar.
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Stort utbud av medier
Programmet Testat av Epson för ColorWorks ger
information om medielösningar som Epson har
testat och som tillverkas av branschledande företag.

Förstklassig matt biljett

Högblank etikett

Högblank BOPP-etikett

Idealisk för biljetter, id-brickor,
hylletiketter och skyltar.

Idealisk för produktetiketter
och kartongetiketter för
konsumentprodukter.

Perfekt för produktetiketter för
konsumentprodukter.

Rep- och vattentåligt

Permanent akryllim

Tål vatten och många andra vätskor

Optimerat för fotorealistisk grafik
av hög kvalitet

Snabbtorkande

Förstklassig matt etikett

Matt PE-etikett

Satängglättad BOPP-etikett

Perfekt för streckkodsetiketter,
kartongetiketter för
konsumentprodukter och
läkemedelsetiketter.

Perfekt för märkning av kemikalier
enligt GHS.

Perfekt för produktetiketter för
konsumentprodukter.

Utsmetningssäker

Vattentåligt permanent akryllim

Utmärkt UV-stabilitet och värmetålighet

Tål vatten och många andra vätskor

Snabbtorkande

Utskrifter i fotokvalitet
Tåligt mot värme, utsmetning, repor,
vatten och andra vätskor

Vattentåligt permanent akryllim

Tåligt mot värme, utsmetning,
vatten och andra vätskor

Tåligt mot vatten och de flesta
kemikalier

Besök https://www.epson.se/testedforcolorworks för den senaste informationen om testade medier
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ColorWorks C7500-serien
Perfekt för utskrifter i stora volymer där hållbarhet är viktigt.
Epson ColorWorks C7500-serien sätter en ny ribba för pålitliga,
högkvalitativa färgetikettutskrifter i hög hastighet som uppfyller
tillverkares behov av etiketter.
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Pålitlig och konsekvent

Kostnadseffektiv

Ger enastående prestanda som man kan förlita sig på
i industriell miljö.

Håll kostnaderna nere med effektiva, separata bläckpatroner
med hög kapacitet. Spara tid och pengar med utskrifter på
beställning.

Snabb
Skriv ut i 300 mm/s även vid den höga upplösningen
600 × 1 200 dpi.

Trygg
Fullständig trygghet. Epson täcker allting (inklusive
skrivarhuvudet) så länge skrivaren täcks av garanti/
CoverPlus.

Robust

Enkel integration
Använd vårt nya ESC/Label-programmeringsspråk för
att kunna integrera smidigt med praktiskt taget alla
operativsystem.

Hög kvalitet
Skriv ut högkvalitativa etiketter för livsmedels- och
dryckesprodukter, förpackningar och kartonger
samt EU-energimärkningsetiketter och GHS-etiketter.

Epsons egna PrecisionCore-skrivarhuvud ser till att
etiketterna trycks exakt likadant under skrivarens
hela livslängd.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Perfekt för utskrifter där hållbarhet är viktigast

Perfekt när utskriftskvaliteten är livsviktig

Pigmenterat DURABrite Ultra-bläck

Det pigmenterade bläcket UltraChrome DL

Utskriften blir bäst på matta medier

Utskriften blir bäst på blanka media
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ColorWorks C6000-serien
Skriv snabbt och enkelt ut anpassade etiketter som håller länge.
Skapa högkvalitativa (1 200 × 1 200 dpi), anpassade etiketter
gång efter annan. C6000 kan skriva ut på upp till fyra tums
bredd, och C6500 kan skriva ut på upp till åtta tum. Optimera
arbetsflöden med hjälp av vår unika avskalningsenhet.
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Anpassad kommunikation

Enkel drift

Skriv ut 25–208 mm breda etiketter på blankt, matt eller
texturerat material. Skriv ut på valfria former utan att behöva
en andra stansning med hjälp av den unika, rörliga sensorn,
och färgmatcha varumärkeslogotyper korrekt.

Läs in etiketter från två olika sidor för enkel användning.
Ta enkelt bort papper som har fastnat från någon av fyra
punkter. Använd den stora (2,7 tum) LCD-displayen för
praktisk behandling av variabeldata i ett steg.

Enkel integration

Underhållsfritt

Anslut med Windows, Linux, Mac/iOS och SAP. Epsons
ESC/Label-programmeringsspråk är kompatibelt med de
flesta etikettdrivrutiner.

Du slipper byta ut skrivarhuvudet och andra delar i maskinen
– de garanteras i ett år, och det går att köpa till CoverPlus.

Konfiguration och underhåll på distans
Hantera och skicka uppdateringar till skrivarparken enkelt
via ett intelligent webbgränssnitt.

Etiketter med lång hållbarhet

Exklusiv, inbyggd avskiljare
Spara tid genom att ta bort papperet från
etiketterna automatiskt. Det är unik funktion för
bläckstråleetikettskrivare. Avskiljaren går att integrera
med skriv-ut-och-använd-tillämpningar.

Skriv ut hållbara etiketter med pigmenterade
UltraChrome DL-bläck.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Perfekt för anpassade, flexibla färgetiketter

Perfekt för anpassade, flexibla färgetiketter

För åtta tum breda etiketter

För fyra tum breda etiketter

Inbyggd automatskärare

Inbyggd automatskärare

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Perfekt för anpassade, flexibla färgetiketter

Perfekt för anpassade, flexibla färgetiketter

För åtta tum breda etiketter

För fyra tum breda etiketter

Inbyggd avskiljare

Inbyggd avskiljare
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ColorWorks C3500
Den är enkel att använda, flexibel och kompakt och gör att
du kan skriva ut allt från ett armband, en biljett till en id-bricka
på en hållbar, syntetisk etikett. Allt detta i fyrfärg med hög
kvalitet och upp till 103 mm/s utskriftshastighet
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Lättanvänd och kostnadseffektiv

Underhållsfritt

Övervaka bläcknivåer och skrivarens status med
LCD-displayen och spara när du skriver ut. En nyligen
utkommen forskningsrapport visade att ColorWorks C3500
har den lägsta bläckkostnaden per utskrift jämfört med två
konkurenter¹.

Glöm bort allt vad byten av skrivarhuvud eller andra
driftkomponenter heter – dessa håller under hela
skrivarens livslängd.

Pålitlig
Säkerställ korrekta streckkodsutskrifter med Epsons teknik
för automatisk kontroll av munstycken (AID), som upptäcker
och fixar tilltäppta munstycken

Intuitiv display
Övervaka bläcknivåerna och skrivarstatusen på
LCD-displayen. Det är enkelt att komma åt alla funktioner
via skrivarens framsida, även förbrukningsartiklar.

Hållbara utskrifter
Det pigmenterade Epson DURABrite Ultra-bläcket ger
hållbara utskrifter som inte smetar, är ljusbeständiga och
tål de flesta vätskor.

Mångsidigt
Skapa högkvalitativa utskrifter på en rad olika material, till
exempel matt eller blank yta och syntetiska medier i många
olika format och storlekar. Smetar inte, tål vatten och är
ljusbeständigt även vid upprepade tryck.
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Modell

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Skrivarhuvud

PrecisionCore MicroTFP-radskrivare

PrecisionCore MicroTFP-radskrivare

μTFP4

Upplösning (dpi)

600 × 1 200 dpi

600 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

Bläckfärger

Fyra färger

Fyra färger

Fyra färger

Bläckkapacitet

295 ml

295 ml

80 ml

Medier som stöds

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

IO-port

Ja

Ja

Standard

Utskriftsriktning

Fast

Fast

Dubbel- eller enkelriktad

Etikettlängd

600 mm

600 mm

609,6 mm

Storlek (B × D × H)

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

340 × 565 × 326 mm

Utskriftshastighet (full bredd)

Max. 300 mm/s vid 600 × 1 200 dpi
(utskriftsbredd 108 mm)

Max. 300 mm/s vid 600 × 1 200 dpi
(utskriftsbredd 108 mm)

119 mm/s
(Maxhastighet 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(Hastighet 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(Normal 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(Kvalitet 600 × 1 200 dpi)
8 mm/s
(Maxkvalitet 1 200 × 1 200 dpi)

Pappersrullens diameter

203,2 mm/8 tum

203,2 mm/8 tum

203,2 mm/8 tum

Pappersbredd

50 till 112 mm

50 till 112 mm

25,4 till 112 mm

Utskriftsbredd

Upp till 108 mm

Upp till 108 mm

Upp till 108 mm

Avskiljare/automatskärare

Automatskärare

Automatskärare

Automatskärare
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Seriell

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

1 200 × 1 200 dpi

720 × 360 dpi

Fyra färger

Fyra färger

Fyra färger

Fyra färger

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Matt etikett, matt filmetikett,
blank etikett, blank filmetikett,
högblank etikett

Standard

Standard

Standard

Nej

Dubbel- eller enkelriktad

Dubbel- eller enkelriktad

Dubbel- eller enkelriktad

Dubbel- eller enkelriktad

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
(Maxhastighet 300 × 600 dpi)
75 mm/s
(Hastighet 600 × 600 dpi)
48 mm/s
(Normal 600 × 600 dpi)
18 mm/s
(Kvalitet 600 × 1 200 dpi)
8 mm/s
(Maxkvalitet 1 200 × 1 200 dpi)

85 mm/s
(Maxhastighet 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(Hastighet 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(Normal 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(Kvalitet 600 × 1 200 dpi)
6 mm/s
(Maxkvalitet 1 200 × 1 200 dpi)

85 mm/s
(Maxhastighet 300 × 600 dpi)
49 mm/s
(Hastighet 600 × 600 dpi)
34 mm/s
(Normal 600 × 600 dpi)
13 mm/s
(Kvalitet 600 × 1 200 dpi)
6 mm/s
(Maxkvalitet 1 200 × 1 200 dpi)

203,2 mm/8 tum

152,4 mm/6 tum

152,4 mm/6 tum

101,6 mm/4 tum

25,4 till 112 mm

25,4 till 215,9 mm

25,4 till 215,9 mm

30 till 112 mm

Upp till 108 mm

Upp till 211,9 mm

Upp till 211,9 mm

Upp till 104 mm

Avskiljare

Automatskärare

Avskiljare

Automatskärare

Max. 103 mm/s vid 360 × 360 dpi
(utskriftsbredd 56 mm)

23

A9460_ColorWorks_colour_label_printer_range_1SV_07/20

1. Forskning efterforskningar TÜV Rheinland LGA Products GmbH utförde i augusti 2014.
Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Finlandsgatan 10
Support: +46 8 5051 3701
164 74 Kista
level.one@epson.se
Öppettider Support: 09.00 – 17.00
www.epson.se/contactus
Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

@EpsonEurope
epson-sweden

