ColorWorks renkli etiket yazıcısı ürün grubu

Göz alıcı renkli
etiketler, talep
üzerine baskı

Renkli etiket üretiminizi
kolaylaştırın
"Talep üzerine" yazıcılarımızla ihtiyacınız olduğunda göz
alıcı özel renkli etiketler basın. Epson ColorWorks ile
iki kademeli baskı ve atıklara neden olan ön siparişler
artık geçmişte kaldı. Artık ilk kez kendi tasarımlarınızı
kullanarak ihtiyacınız kadar tam renkli etiket basabilirsiniz.

Renkli etiketler üretmenin yeni bir yolu
Epson ColorWorks etiket yazıcıları, talep üzerine renkli etiket bastırma şeklinizi
tamamen değiştirme gücünü sunarak üretim süreci üzerinde tam kontrole sahip
olmanızı sağlar.

Medya

Baskı

Esneklik

Sadece boş etiket kağıdı
ruloları gerekir.

Bütün etiket içeriği isteğe
bağlı basılabilir.

Farklı renkleri ve etiket bilgilerini
aynı anda basın.

Tasarım ve
üretim kontrolünü
elinize alın

Önceden
basılmış etiketler
için ön ödeme
yapmaktan
kurtulun

ColorWorks

Değerli depolama
alanında yer
kazanın
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Hataları ve
maliyetleri azaltın

Üretimi hızlandırın

İsrafı
azaltın

Talep üzerine baskıda rengin değeri

Tasarruf edin

Zaman kazanın

Esneklik katın

Farklı ön baskılı renkli etiketleri
saklamayarak maliyetten tasarruf
edin, sadece ihtiyacınız olduğunda
basın. Artık bütün etiket baskı
sürecini kontrol edebilirsiniz.

Doğru ön baskılı etiketleri arayarak
ve düzelterek zaman kaybetmeyin.
Önceden basılmış ruloları değiştirerek
kaybettiğiniz zamandan tasarruf edin.

İhtiyaç duyduğunuzda özel etiketler
üretin. Tasarımları çalışırken değiştirin
ve sadece ihtiyacınız olan etiketleri
basın.

Hızı artırın

Beklenmeyen maliyetleri
ortadan kaldırın

Etiket israfını ortadan kaldırın

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu hızda tam
renkli baskılar alın. Toplam tam renkli
etiket üretim süresini düşürün.

Özel ön baskılar için başka
sağlayıcılardan oluşabilecek maliyetleri
aradan çıkarın. Üretim hatalarını,
teslimat gecikmelerini ve cezaları azaltın.

Son dakika tasarım değişiklikleri
kaynaklı etiket israfı yok. Artık yeterli
stoğu sağlamak için ihtiyacınız olmayan
önceden basılmış etiketleri sipariş
etmenize gerek yok.

Etiket envanterini büyük
ölçüde azaltın
Artık önceden basılmış etiket rulolarıyla
dolu raflar yok. Sadece tek bir tür, yani
boş etiketler sipariş edin ve stoklayın.
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Ürün etiketleme
Üreticiler ve perakendeciler, talep üzerine üretilen
ürünlerin ve ambalajların üzerinde göz alıcı renkli etiketler
oluşturabilir. Kolayca bulabilmek için kutu etiketlerine renk
kodları ve şekiller eklenebilir.
Ambalajı kişiselleştirin
Kısa süreli etiketleme ile yeni pazarlama olanaklarını keşfedin ve özel renkli etiket
baskılarıyla ürünlerinizi ve markanızı öne çıkarın.

Önemli ürün bilgilerini vurgulayın
Etiket üzerindeki bilgileri net bir şekilde vurgulayın ve talep üzerine özel etiketler basın.

Envanteri yönetin
Kolay izlenebilen etiketlerle stok ve ürün hareketlerini kontrol edin. Etiketler
üzerinde içeriği onaylayan renk kodları veya resimlerle üretim hatalarını azaltın.
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Kimyasal etiketler (GHS)
Net, yüksek kaliteli, kimyasal etiketler çalışma verimliliği,
net talimatlar ve çalışan güvenliği sağlar.
Uyumluluğunuzu koruyun
GHS standartlarını karşılayan tam uyumlu etiketler üretin ve gerektiğinde kolayca
güncelleyin.

Etiket üretimini kolaylaştırın
Bütün etiketleri tek bir işlemle hızlı ve doğru bir şekilde basın ve ihtiyacınız olmayan
fazla etiketler sipariş etmeyin.

Net görüntüler ve piktogramlar üretin
Önemli bilgilerin net olarak görünmesi için yüksek kaliteli baskılar alın.
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Sağlık
Sağlık alanındaki etiketlerde renk, hasta adı ve doz gibi
hayati bilgilerin görsel olarak tanınmasını kolaylaştırır. Bu,
hastaneler için operasyonel riskleri azaltır ve daha iyi bir
hasta bakımı ve güvenliği sağlar.
Net hasta ve doz bilgileri üretin
Hasta adı ve doz gibi hayati bilgilerin görsel olarak tanınmasını kolaylaştırmak için
renkten ve tasarımdan faydalanın.

Net görsel talimatlar oluşturun
Tek ve sorunsuz bir süreçle boş etiketler üzerine net ve mükemmel piktogramlar
ve başka görsel bilgiler basın.

Hata riskini azaltın
Birbiriyle tutarlı etiketleri yüksek hacimle üreterek hasta bakımında hata riskini azaltın.

7

Perakende
Raf kenarı etiket üretimini kurum içine taşıyın. Renkli
logolar, promosyonlar ve önemli ürün bilgileriyle etiket
üretirken raf kenarı etiket gereksinimlerinizin tamamını
karşılayabilirsiniz.
Marka tanınırlığını geliştirin
Benzersiz kısa vadeli etiketleme uygulamalarıyla ürün paketlerini özelleştirin
ve pazarlama iletişimini geliştirin.

Rekabette öne çıkın
Renk kullanımı, ürünlerinizi rakiplerinizin ürünlerinden farklılaştırmanızı sağlar
ve müşterilerin markanızı hemen tanımasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri vurgulayın
Bir etiketin içeriğindeki bilgileri net bir şekilde vurgulayın veya talep üzerine
özel etiketler basın.
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Konuk Ağırlama
Ziyaretçi güvenliğini artırın, marka imajınızı destekleyin
ve ziyaretçi geçişlerini şirketiniz için promosyon aracına
dönüştürmek üzere özel reklamlar ekleyin.
Profesyonel görünümlü biletler oluşturun
Marka tanınırlığını artırmak için talep üzerine tam renkli ve özel tasarımlı biletler
ve kimlik kartları basın.

Satışları artırmak için promosyonları özelleştirin
Reklamlar ve kişisel bilgilerle biletleri ve kimlik kartlarını özelleştirin. Gelecekteki
satışları artırmak için reklamları ve bilet sahiplerini ilgilendiren diğer promosyon
bilgilerini ekleyin.

Görsel kimlikle güvenliği artırın
Daha kolay görsel tanımlama için kimlik kartlarına tam renkli fotoğraflar ekleyin.
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Yiyecek ve ikram
Ürünlerin ve ambalajların üzerinde göze çarpan renkli etiketleri
istediğiniz gibi oluşturun. Daha fazla marka farkındalığı için etiketleri
özelleştirin ve yüksek çözünürlüklü baskıyla önemli bilgileri küçük
alanlarda dahi net bir şekilde gösterin.
Önemli ürün bilgilerini gösterin
Tam renkli trafik ışığı etiket sistemleri ile gıda alerjenleri ve besleyicilik bilgileri gibi önemli bilgileri
açıkça vurgulayarak müşterilerinizi ve işletmenizi koruyun.

Göz alıcı özel teklifler oluşturun
Ürünlerinizi rakiplerinizden farklılaştırmak için renkten faydalanın. Fiyat değişikliklerini vurgulayın
ve göz alıcı özel teklifler oluşturun.

Müşteri bağlılığını artırın
Yüksek kaliteli renkli baskıyla markaları vurgulayın. Etiketleri kişiselleştirerek yan ürün satışı
gerçekleştirin ve kar marjlarını artırın.

Epson mürekkepleri Gıdayla Temas Eden Materyaller düzenlemelerine uygundur

Ürün

FCM ile uyumlu mürekkepler

ColorWorks CW-C3500

SJIC22P Serisi

ColorWorks CW-C7500

SJIC26P Serisi

ColorWorks CW-C7500G

SJIC30P Serisi

ColorWorks CW-C6000 Serisi

SJIC36P Serisi

ColorWorks CW-C6500 Serisi

SJIC36P Serisi

Standartlarla uyumluluk
Uygun kullanma koşullarında Epson ColorWorks mürekkepleri şunlarla uyumludur:
- AB Çerçeve Düzenlemesi (EC) No. 1935/2004

- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, kağıt malzemeler)

- EuPIA (GMP) Gıdayla Temas Eden Malzemeler için Baskı
Mürekkepleri 4. revizyon Mart 2016

- Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında
İsviçre Kanunu SR817.023.21 Ek 10

- Plastik Uygulama Ölçütü (PIM) EU No. 10/2011

- Ağır Metal CONEG mevzuatı 9

- EuPIA Baskı Mürekkepleri ve İlgili Ürünler için İstisna
Politikası (Kasım 2016)

- AB Oyuncak Standardı EN71 (Kısım 3, 9, 12)

- İyi Üretim Uygulamaları (GMP) (EC) No. 2023/2006
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- SVHC ve REACH uyumluluğu
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Depolama ve lojistik
Büyük ve karmaşık tedarik zincirlerinin bağlantılı ve
sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için envanter
yönetimini ve ürün tanımlamayı iyileştirin.
Renk kodlarıyla izlenebilirliği artırın
Doğru ürünlerin doğru yerde olmasını sağlayın

Tedarik zinciri hatalarını azaltın
Etiketlerin daha kolay takip edilmesi ve hataların engellenmesi için renkten
faydalanın

İsrafı azaltarak maliyetten tasarruf sağlayın
İsrafı azaltarak ve hazır basılı etiket maliyetlerini engelleyerek maliyet açısından
daha verimli hale gelin.

Mevcut güçlükler

Önceden basılmış etiketler pahalıdır
ve oldukça fazla yer kaplar
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Kutu etiketlerinin manuel olarak seçilmesi
genellikle maliyetli hatalara yol açar

Esnek olmayan, yavaş etiketleme
işlemleri üretkenliği azaltır ve teslimat
sürelerini uzatır
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Yazdır ve Uygula
C6500 serisi etiket yazıcıları, renkli baskıyı ve değişken veri
işlemeyi destekler ve doğrudan üretim hatlarına entegre
edilerek üretim sürecindeki adımları azaltır ve verimliliği artırır.
Etiketleri ürünlere kolayca uygulamak için zamandan tasarruf sağlayan otomatik
arka kağıt çıkarma özelliğinden faydalanın. Mürekkep püskürtmeli etiket yazıcılardaki
bu özel işlev Yazdır ve Uygula uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
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Geniş kağıt seçimi
Tested by Epson for ColorWorks programı, sektör lideri
şirketler tarafından üretilen ve Epson tarafından test
edilmiş medya çözümleri hakkında bilgi sağlar.

Kaliteli mat bilet

Çok parlak etiket

BOPP çok parlak etiket

Biletler, kimlik kartları, raf etiketleri
ve işaretler için idealdir.

Tüketici ürünlerinin ürün etiketleri
ve kutu etiketleri için idealdir.

Tüketici ürünlerinin etiketleri için
idealdir.

Hızlı kurur

Kalıcı akrilik yapışkan

Su bazlı akrilik kalıcı yapışkanlı

Çizilmeye ve suya dayanıklı

Hızlı kurur

Su ve diğer sıvılara karşı dayanıklıdır

Yüksek kaliteli foto-gerçekçi grafikler
için optimize edilmiştir

Isıya, dağılmaya, suya ve diğer sıvı
hasarına dayanıklıdır

Kaliteli mat etiket

PE mat etiket

BOPP parlak saten etiket

Barkod etiketleri, tüketici ürünlerinin kutu
etiketleri ve ilaç etiketleri için idealdir.

GHS kimyasal etiketleme uygulamaları
için idealdir.

Tüketici ürünlerinin etiketleri için
idealdir.

Fotoğraf kalitesinde baskı

Dağılmaya dayanıklı

Su bazlı akrilik kalıcı yapışkanlı

Isıya, dağılmaya, çizilmeye, suya
ve diğer sıvılara dayanıklıdır

Üstün UV dengesi ve ısıya dayanıklılık

Su ve diğer sıvılara karşı dayanıklıdır

Suya ve birçok kimyasal maddeye
dayanıklı

Test edilen medya ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için www.epson.com.tr/testedforcolorworks adresini ziyaret edin
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ColorWorks C7500 serisi
Dayanıklılığın önemli olduğu yüksek hacimli baskılar için idealdir.
Epson ColorWorks C7500 Serisi, üreticilerin etiketleme ihtiyaçlarını
karşılamak için güvenilir, yüksek hızlı ve yüksek kaliteli renkli etiket
basımında yeni standartlar belirliyor.
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Güvenilir ve tutarlı

Düşük maliyetli

Her türlü endüstriyel ortamda güvenebileceğiniz üstün bir
performans elde edin.

Etkili, yüksek kapasiteli bağımsız mürekkep kartuşlarıyla
maliyetleri düşürün. Talep üzerine baskıyla zamandan ve
paradan tasarruf edin.

Hızlı
600 × 1.200 dpi gibi yüksek çözünürlüklerde dahi 300 mm/
sn'ye kadar hızlarda baskı alın.

Güven verir
İçiniz rahat olsun. Yazıcı garanti/CoverPlus kapsamında
olduğu sürece Epson her şeyi (baskı kafası dahil) karşılar.

Dayanıklı

Kolay entegrasyon
Hemen hemen her işletim sistemi ile sorunsuz entegrasyon
için yeni ESC/Label programlama dilinden faydalanın.

Yüksek kalite
Yiyecek ve içecek ürünleri, paketler ve kutuların yanı sıra
AB enerji etiketleri ve GHS etiketleri için yüksek kaliteli çeşitli
etiketler basın.

Epson’un özel PrecisionCore baskı kafası etiketlerin yazıcı
kullanım ömrü boyunca tutarlı bir şekilde basılmasını sağlar.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Dayanıklılığın önemli olduğu baskılar için idealdir

Baskı kalitesi önemli olduğunda mükemmeldir

DURABrite Ultra pigmentli mürekkep

UltraChrome DL pigmentli mürekkep

En iyi mat medyaya baskı yapar

En iyi parlak kağıda baskı yapar
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ColorWorks C6000 serisi
Uzun süreli özel etiketleri hızlı ve kolay bir şekilde basın. Her
seferinde yüksek kaliteli (1.200 x 1.200 dpi) özel etiketler üretin.
C6000 4 inç, C6500 ise 8 inç genişlikte etiket baskıları sağlar.
Özel dahili soyucu ile iş akışlarını optimize edin.
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Özelleştirilmiş iletişim

Kolay kullanım

Parlak, mat ve dokulu substrat üzerine 25 mm-208 mm
genişlikte etiketler basın. Özel hareketli sensörler ile ikinci
kesmeye ihtiyaç duymadan her türlü şekil üzerine baskı
yapın ve marka logo renklerini doğru bir şekilde eşleyin.

Daha kolay kullanım için iki farklı taraftan etiket yükleyin.
Dört erişim noktasıyla kağıt sıkışmalarını kolayca giderin. Tek
adımda kolay değişken veri işleme için geniş (2,7 inç) LCD
ekrandan faydalanın.

Kolay entegrasyon

Bakım gerektirmez

Windows, Linux, Mac/iOS ve SAP ile bağlantı kurun.
Epson’un ESC/Label programlama dili birçok etiket
sürücüsü ile uyumludur.

Baskı kafası ve diğer çalışan parça değişikliklerini unutun;
bunlar 1 yıl garanti kapsamındadır ve ekstra CoverPlus
seçeneği bulunmaktadır.

Uzaktan yapılandırma ve bakım

Özel dahili soyucu

Akıllı web arayüzüyle yazıcı gruplarını yönetin ve kolayca
güncelleme gönderin.

Mürekkep püskürtmeli etiket yazıcılara özel otomatik arka
kağıt çıkarma işleviyle zamandan tasarruf sağlayın. Soyucu,
Yazdır ve Uygula uygulamalarına entegre olur.

Uzun ömürlü etiketler
UltraChrome DL pigmentli mürekkeplerle uzun ömürlü
baskılar yapın.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Özel ve esnek renk etiketleme için idealdir

Özel ve esnek renk etiketleme için idealdir

8 inç genişlikte etiketler için

4 inç genişlikte etiketler için

Dahili otomatik kesici

Dahili otomatik kesici

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Özel ve esnek renk etiketleme için idealdir

Özel ve esnek renk etiketleme için idealdir

8 inç genişlikte etiketler için

4 inç genişlikte etiketler için

Dahili soyucu

Dahili soyucu
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ColorWorks C3500
Kolay kullanımlı, esnek ve kompakt ürün ile bileklik, etiket ve
kimlikten dayanıklı sentetik etikete kadar her şeyi basabilirsiniz.
Bütün bunlar tam renkli, yüksek kaliteli ve 103 mm/sn. yüksek
baskı hızındadır
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Kullanımı kolay ve uygun maliyetli

Bakım gerektirmez

LCD ekrandan mürekkep seviyelerini ve yazıcı durumunu
izleyin ve baskı alırken tasarruf edin. Yakın zamanda yapılan
bir araştırmaya göre ColorWorks C3500, iki rakibine göre
baskı başına en düşük mürekkep maliyetine sahiptir¹.

Baskı kafası ve diğer çalışan parça değişikliklerini unutun;
bunlar yazıcının kullanım ömrü boyunca kullanılabilir.

Güvenilir
Epson’un tıkanan nozulları algılayan ve onaran otomatik
nozul kontrol teknolojisiyle (AID) doğru barkod baskısı alın

Sezgisel ekran
LCD ekranda mürekkep seviyelerini ve yazıcının durumunu
izleyin. Sarf malzemeleri de dahil tüm işlevlere kolayca önden
erişim sağlayın.

Dayanıklı baskılar
Epson DURABrite Ultra pigmentli mürekkeple bulaşmaya,
solmaya ve birçok sıvıya dayanıklı uzun ömürlü baskılar
üretin.

Çok işlevli
Yüksek kaliteli baskıları mat ve parlak kaplamalı etiketler ve
çok çeşitli format ve şekillerdeki sentetik kağıtlar dahil çok
çeşitli malzemelerle üretin. Dağılma, solma ve suya dayanıklı
malzemeleri tekrar kullanın.
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Model

CW-C7500

CW-C7500G

CW-C6000AE

Baskı Kafası

PrecisionCore MicroTFP Line yazıcı

PrecisionCore MicroTFP Line yazıcı

μTFP4

Çözünürlük (dpi)

600 × 1.200 dpi

600 × 1.200 dpi

1.200 × 1.200 dpi

Mürekkep Renkleri

4 renkli

4 renkli

4 renkli

Mürekkep Kapasitesi

295 ml

295 ml

80 ml

Desteklenen Kağıt

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

IO Portu

Var

Var

Standart

Baskı Yönü

Sabit

Sabit

İki Yönlü veya Tek Yönlü

Etiket Uzunluğu

600 mm

600 mm

609,6 mm

Boyut (G × D × Y)

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

340 × 565 × 326 mm

Baskı hızı (tam genişlikte)

600 × 1.200 dpi'de maks. 300 mm/
sn (baskı genişliği 108 mm)

600 × 1.200 dpi'de maks. 300 mm/
sn (baskı genişliği 108 mm)

119 mm/sn.
(Maks. Hız 300 × 600 dpi)
75 mm/sn.
(Hız 600 × 600 dpi)
48 mm/sn.
(Normal 600 × 600 dpi)
18 mm/sn.
(Kalite 600 × 1.200 dpi)
8 mm/sn.
(Maks. Kalite 1.200 × 1.200 dpi)

Kağıt Rulo Çapı

203,2 mm / 8"

203,2 mm / 8"

203,2 mm / 8"

Kağıt Genişliği

50 - 112 mm

50 - 112 mm

25,4 - 112 mm

Baskı Genişliği

En fazla 108 mm

En fazla 108 mm

En fazla 108 mm

Soyucu / Otomatik Kesici

Otomatik kesici

Otomatik kesici

Otomatik kesici
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CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

CW-C3500

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Seri

1.200 × 1.200 dpi

1.200 × 1.200 dpi

1.200 × 1.200 dpi

720 × 360 dpi

4 renkli

4 renkli

4 renkli

4 renkli

80 ml

80 ml

80 ml

32 ml

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Mat etiket, Mat film etiket, Parlak
etiket, Parlak Film etiket, Çok Parlak
etiket

Standart

Standart

Standart

Hayır

İki Yönlü veya Tek Yönlü

İki Yönlü veya Tek Yönlü

İki Yönlü veya Tek Yönlü

İki Yönlü veya Tek Yönlü

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/sn.
(Maks. Hız 300 × 600 dpi)
75 mm/sn.
(Hız 600 × 600 dpi)
48 mm/sn.
(Normal 600 × 600 dpi)
18 mm/sn.
(Kalite 600 × 1.200 dpi)
8 mm/sn.
(Maks. Kalite 1.200 × 1.200 dpi)

85 mm/sn.
(Maks. Hız 300 × 600 dpi)
49 mm/sn.
(Hız 600 × 600 dpi)
34 mm/sn.
(Normal 600 × 600 dpi)
13 mm/sn.
(Kalite 600 × 1.200 dpi)
6 mm/sn.
(Maks. Kalite 1.200 × 1.200 dpi)

85 mm/sn.
(Maks. Hız 300 × 600 dpi)
49 mm/sn.
(Hız 600 × 600 dpi)
34 mm/sn.
(Normal 600 × 600 dpi)
13 mm/sn.
(Kalite 600 × 1.200 dpi)
6 mm/sn.
(Maks. Kalite 1.200 × 1.200 dpi)

Maks. 103 mm/sn., 360 × 360 DPI
(baskı genişliği 56 mm)

203,2 mm / 8"

152,4 mm / 6"

152,4 mm / 6"

101,6 mm / 4"

25,4 - 112 mm

25,4 - 215,9 mm

25,4 - 215,9 mm

30 - 112 mm

En fazla 108 mm

En fazla 211,9 mm

En fazla 211,9 mm

En fazla 104 mm

Soyucu

Otomatik kesici

Soyucu

Otomatik kesici
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1. TÜV Rheinland LGA Products GmbH tarafından Ağustos 2014'te yapılan araştırma.
Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com

Epson-Turkiye
@EpsonEurope
Epson Türkiye

www.epson.com.tr/contactus
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

