Řada barevných tiskáren štítků ColorWorks

ÚSPORNÝ TISK
BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ
NA VYŽÁDÁNÍ

VEZMĚTE TISK BAREVNÝCH
ŠTÍTKŮ DO VLASTNÍCH RUKOU
S našimi tiskárnami můžete tisknout vlastní barevné štítky vždy, když
potřebujete. Dvoufázový tisk a nehospodárné objednávání předem
jsou díky tiskárnám Epson ColorWorks minulostí. Nyní můžete
vytisknout plnobarevné štítky hned napoprvé, a to podle vlastního
návrhu a v požadovaném počtu.

Zjednodušte tisk barevných štítků
Naše inkoustové tiskárny barevných štítků odstraňují běžné problémy s termálním
přetiskem. Nyní můžete snadno tisknout vysoce kvalitní vlastní barevné štítky, vstupenky
a značky, a to pomocí vlastního zařízení vždy, když potřebujete. Už žádné plýtvání časem,
přerušení práce, zbytečný odpad nebo jiné nepříjemnosti. Také žádné stohy předtištěných
štítků, výrobní prostoje, ztráty zakázek nebo zpožděné dodávky.

Starý postup

Nový postup (tisk na vyžádání)

1 Předtištěné barvy a statická data

1 Tisk plnobarevných štítků hned napoprvé

2 Přetisk s černými a proměnlivými daty
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Odolné a cenově výhodné barevné štítky pro širokou škálu využití
Ať už se jedná o výrobu, maloobchod, farmacii, zdravotnictví, nebo tisk průkazů
a vstupenek, v naší řadě ColorWorks vždy najdete produkt, se kterým se odlišíte
od ostatních a který vám poskytne flexibilitu při tisku požadovaných štítků, kdykoli
potřebujete. Modely ColorWorks C3500 a C831 jsou také vhodné pro společnosti, které
chtějí tisknout štítky odpovídající nejnovějším standardům GHS (Globally Harmonised
System) pro značení chemických látek.

Výroba

Farmacie a zdravotnictví

Maloobchod

Průkazy a vstupenky

Lepší řízení skladových zásob

Zvýraznění důležitých informací
o pacientech

Zvýšení povědomí o produktech

Tisk vstupenek a identifikačních
průkazů s individuálním designem

Přehledné pracovní postupy
Zvýraznění důležitých informací
Lepší vizuální dopad a posílení
značky

Snadný tisk velkého objemu štítků
Čitelnost a stálá kvalita štítků
Snížení rizika chyb

Zvýraznění specifikací produktů
Posílení značky

Přizpůsobená komunikace
Lepší vizuální identifikace

Tvorba speciálních
a jednorázových štítků

Dodržení standardů GHS

Výhody tisku barevných štítků na vyžádání

Převezměte kontrolu

Vyšší efektivita

Více flexibility

Vyšší rychlost

Žádné objednávání předtištěných
štítků, vše pod kontrolou

Žádný čas strávený hledáním
správných předtištěných štítků

Okamžitý tisk vlastních štítků

Tisk v plných barvách
bez snížení rychlosti tisku

Celý proces tisku štítků je nyní
ve vašich rukou

Žádné přerušení tisku kvůli
výměně předtištěných rolí

Měňte rozvržení štítků během
produkce a tiskněte tolik štítků,
kolik potřebujete

Výrazné zkrácení celkové
doby strávené tiskem štítku

Už žádné neočekávané výdaje

Žádné odpadní štítky

Výrazné snížení zásob štítků

Nižší náklady na vlastní předtisky

Žádné vyhozené štítky při změně grafického
řešení

Už žádné police plné předtištěných rolí

Omezení chyb při vytváření štítků,
a tudíž i zpoždění a penalizací

Žádná nutnost objednávat 10% pojistnou
zásobu předtištěných štítků navíc

Objednávejte a skladujte pouze prázdné štítky
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NOVÉ STANDARDY
PRŮMYSLOVÉHO TISKU
BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ

Řada ColorWorks C7500
Vlastní tisk výrobních štítků vám
zajistí vyšší rychlost,
spolehlivost a úspory. Řada
ColorWorks C7500 je zárukou
dokonalých a atraktivních
barevných štítků, které jsou
krásně čitelné a vydrží velmi
dlouho.

Trvalá kvalita tisku, zkrácení prostojů
Dosáhněte maximální spolehlivosti
a dokonalosti každého výtisku s robustním
hardwarem, mezi který patří nová
permanentní tisková hlava PrecisionCore
MicroTFP. Technologie kontroly trysek,
jež zjišťuje ucpané trysky, a nahrazování
tiskových bodů, jež tyto trysky
kompenzuje, je zárukou trvale
kvalitního a nepřerušovaného tisku.

Jednoduché nastavení a fungování
Postup nastavení a zahájení práce je díky
LCD displeji a ovládacímu panelu rychlý
a snadný. Naše nejnovější sada tiskových
příkazů ESC/Label umožňuje integraci
tiskárny do téměř jakéhokoli operačního
systému. Zařízení je dodáváno také s celou
řadou softwarových nástrojů pro podporu
nasazení tiskárny.

Vysoká spolehlivost, nízké provozní
náklady
Permanentní tisková hlava zajišťuje
vynikající spolehlivost a výrazné úspory
nákladů. Standardní záruka tiskárny
platí 1 rok nebo do dosažení celkové
délky tisku 500 km, podle toho, která
z těchto skutečností nastane dříve1.

ColorWorks C7500
Ideální pro produkci odolných výtisků

Používá
pigmentový inkoust
DURABrite Ultra
Primárně určena pro
tisk na matná média
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Pro použití v náročných
prostředích
Ve standardní výbavě najdete
kovové tělo pro vyšší odolnost
a automatickou řezačku. Volitelně
lze zakoupit odvíjecí/navíjecí
zařízení
Vysoká kvalita
Technologie proměnlivé velikosti
kapek inkoustu je zárukou kvality
tisku, jakou očekáváte od produktů
Epson
Funkce „plug and play“
Integrovaná emulace ZPLII a jazyk
ESC/Label umožňují snadnou
integraci zařízení
Všestrannost
Tisk na širokou řadu druhů
materiálu až do šířky 108 mm

Odolnost

Výjimečná kvalita tisku

Nová permanentní tisková hlava
PrecisionCore a technologie
kontroly trysek jsou zárukou
špičkového výkonu

Úchvatné výtisky v rozlišení
600×1200 dpi

Spolehlivost

Jednoduchost

Zaručuje vám klid, protože žádnou
z hlavních komponent nebude nutné
měnit dříve než po 500 km výtisků2

Postup nastavení a zahájení
práce je díky čelnímu LCD displeji
a ovládacímu panelu rychlý a snadný

Rychlost
Tisk bleskovou rychlostí 300 mm/s

ColorWorks C7500G
Kombinace vynikající kvality tisku a odolnosti

Používá
pigmentový inkoust
UltraChrome DL
Primárně určena pro
tisk na lesklá média
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SNADNÝ STOLNÍ TISK
BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 je nejflexibilnější tiskárnou v řadě ColorWorks.
Snadno se používá, zabírá minimum místa a umožňuje vytisknout
cokoli od pásky na zápěstí, vstupenky či identifikačního průkazu
až po odolný syntetický štítek. Vše navíc vytiskne plnobarevně ve
vysoké kvalitě a bleskovou rychlostí až 103 mm/s.

Snadnost použití
Snadný tisk štítků během
pár minut

Odolnost

Hlavní vlastnosti
Vysoce kvalitní čtyřbarevný inkoustový tisk
(CMYK)

Integrovaný automatický ořezávač

Samostatné zásobníky inkoustu, které šetří
vaše peníze, protože stačí vyměnit jen
spotřebovanou barvu

Odpovídá certifikaci BS56093

Dodává se se snadno nastavitelným softwarem

Trvanlivé pigmentové inkousty,
které jsou odolné vůči vodě,
rozmazání a blednutí

Úsporný provoz
Podle posledních výzkumů
se tiskárna ColorWorks C3500
ve srovnání se dvěma
konkurenčními výrobky
vyznačuje nejnižšími náklady
na inkoust pro vytištění jednoho
výtisku.4
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Snadná obsluha
Sledování stavu inkoustů a tiskárny
pomocí LCD displeje

Praktičnost
Snadný přístup ke všem funkcím
a spotřebním materiálům z přední
strany tiskárny

Trvanlivé výtisky
Pigmentový inkoust Epson
DURABrite Ultra zajišťuje dlouhou
životnost výtisků, které jsou odolné
vůči rozmazání, vyblednutí
a většině tekutin.

Spolehlivost
Technologie automatické kontroly
trysek Epson (AID) zjišťuje
a opravuje zanesené trysky
a zajišťuje přesný tisk čárových
kódů.

Žádná nutnost údržby
Zapomeňte na výměnu tiskové
hlavy nebo jiných součástí.
Všechno vydrží po celou dobu
životnosti tiskárny.

Všestrannost
Vytváření vysoce kvalitních výtisků
na široké řadě materiálů, včetně
papírů s matným nebo lesklým
povrchem a syntetických médií
v mnoha různých formátech
a velikostech

„Vše, co nabízíme v našich obchodech, by
mělo být kvalitní, spolehlivé a všestranné.
Tiskárna Epson ColorWorks nám toho
pomáhá dosáhnout.“
	
Wim Vandeputte, manažer pro finance – Light Gallery
(divize Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Kompaktní tiskárna ColorWorks C3400 nabízí vše potřebné pro
stolní tisk barevných vstupenek, popisků a štítků. Díky snadné
obsluze zepředu ji můžete umístit pod pult. Její integrovaný
automatický ořezávač zajišťuje rychlé a přesné finální úpravy.
Hlavní vlastnosti

Nízké náklady
Nízká prodejní cena je zárukou,
že se vám vaše investice
neprodraží

Barevný tisk na vyžádání ve vysoké kvalitě (CMY)

Kompaktnost

Rychlost tisku až 92 mm/s
Integrovaný automatický ořezávač

Snadná obsluha zepředu
a kompaktní velikost pro
umístění pod pult

Flexibilita
Přímé ovládání z aplikací včetně
základního softwaru pro tvorbu
a tisk štítků vám zajistí potřebnou
kontrolu.

Spolehlivost
Technologie automatické kontroly
trysek zjišťuje a opravuje zanesené
trysky a chybné pixely v čárových
kódech.

Ekologická šetrnost
Inkousty na vodní bázi a nízký
příkon snižují negativní dopad
na životní prostředí.
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TISKÁRNA KOMPATIBILNÍ SE
STANDARDEM GHS URČENÁ
PRO TISK VELKOFORMÁTOVÝCH
BAREVNÝCH ŠTÍTKŮ
ColorWorks C831
Tato průmyslová inkoustová tiskárna štítků s technologií Micro
Piezo se dokonale hodí pro tisk velkoformátových štítků GHS
sloužících ke značení sudů a chemických látek.
Spojuje všechny výhody odolné barevné inkoustové tiskárny s přesností
8kolíkového traktorového podavače a je první inkoustovou tiskárnou
s certifikací BS56095 (odpovídá nejnovějším standardům GHS pro
značení chemických látek). Nabízí rychlost tisku až 91,7 mm/s,
potisknutelnou oblast o šířce až 203,2 mm, přesné podávání štítků, jež
snižuje riziko zaseknutí papíru, a tisk čárových kódů s vysokou hustotou.
Hlavní vlastnosti
Rychlý a snadný tisk velkých barevných štítků včetně velkoformátových označení sudů
a chemických látek
Spolehlivý průmyslový inkoustový tisk s traktorovým podavačem
Splňuje požadavky standardu BS5609 ve všech ohledech5
Připojení prostřednictvím standardního paralelního rozhraní, konektoru USB nebo sítě LAN

Odolnost
Splňuje podmínky nejnovějších
standardů GHS pro značení
chemických látek

Spolehlivost
Spolehněte se na precizní
zpracování se zárukou pěti let
kvalitního a bezproblémového
tisku

Nízké celkové náklady
Snižte náklady a zkraťte
prostoje na minimum. Už nikdy
nebude třeba měnit tiskovou
hlavu nebo jiné díly

Rychlost
Tisk rychlostí až 91,7 mm/s

Výjimečná kvalita tisku
Tiskněte štítky ve špičkovém
rozlišení až 5760×1440 dpi.

Úsporný provoz
Nízké náklady na tisk díky
vysokému objemu samostatných
zásobníků inkoustu
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„Specifické procesy ve společnosti
Eastman neponechávají žádný prostor
k chybám. Proto jsme odkázáni na
systém štítků, který nabízí spolehlivou
a dohledatelnou podporu pro toky
materiálů v rámci závodu spolu se všemi
postupy kontroly kvality. V tomto ohledu
jsou pro nás systémy Epson ideální.“
	
Ando den Engelsman, odborník na kvalitu
ve společnosti Eastman Chemicals

Tisk štítků kompatibilních se standardem GHS na vyžádání
Při tradičním 2fázovém procesu tisku štítků jsou předtištěny prázdné piktogramy, které
jsou následně pomocí termálního tisku přetištěny specifickými informacemi. Některé
piktogramy kvůli tomu zůstávají prázdné. Tyto prázdné plochy sice můžete překrýt, ale
výsledek bude vypadat, jako by obsahoval chyby tisku.
Pomocí řady ColorWorks můžete snadno, přesně a plynule tisknout celé piktogramy
a veškeré informace na prázdné štítky v rámci jedné fáze. Naše průmyslová inkoustová
technologie představuje nenákladné řešení, které do vaší firmy přinese nový standard.
Zcela podporuje pigmentový inkoust DURABrite Ultra a matná štítková média
z polyetylenu, takže vytištěné štítky budou vždy dokonalé.

Piktogramy nevyhovující standardu GHS

Plnobarevný štítek vytištěný na vyžádání
a vyhovující standardu GHS

Žádný
symbol

1

1
2
1

1

1 Různé způsoby překrytí předtištěných piktogramů dle
standardu GHS

1

1

1

1

1 Tiskněte čitelné a přesné piktogramy a informace, které
zrovna potřebujete.

2 Prázdné piktogramy
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KTERÝ Z PRODUKTŮ SPLŇUJE
VAŠE POŽADAVKY?
Každý model z řady ColorWorks se vyznačuje odlišnými vlastnostmi.
Níže uvedená tabulka přehledně uvádí, který produkt a médium jsou vhodné pro
příslušné použití.

Tiskárna

Média
Pigmentový
inkoust
UltraChrome
DL

Pigmentový inkoust
DURABrite Ultra

•

Štítek GHS
(šířka > 4")

Maloobchod

Průkazy
a vstupenky

••

••

••

••

•

••

•

••

••

••

••

••

••

•

•

•

••

•

BOPP High
Gloss Label

•

Štítek GHS
(šířka < 4")

Farmacie
a zdravotnictví

••

••

BOPP Satin
Gloss Label

••

PE Matte
Label

Energetický
štítek EU

••

High Gloss
Label

Štítky na
kosmetice

Premium
Matte Label

•

Premium
Matte Ticket

••

ColorWorks
C7500G

Štítky na
baleních

ColorWorks
C7500

Výroba

ColorWorks
C831

Štítky potravin
a nápojů

ColorWorks
C3500

Aplikace

ColorWorks
C3400

Odvětví

••

•

••

••

••

Štítek předpisu

••

••

••

Laboratorní štítek

••

••

••

Štítek na injekční
stříkačku

••

••

••

Farmaceutický
štítek

••

••

Regálový štítek

•

••

••

•

Cenovka

•

••

••

•

Štítek s receptem

••

••

••

•

Vstupenka
na událost

•

••

••

Identifikační
průkaz

•

••

••

••

•

•• Doporučeno
• Rovněž vhodné

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich produktů nebo našich médií, navštivte webové stránky www.epson.eu/colorworks.
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KVALITA DÍKY
TECHNOLOGII
Kombinace nové technologie PrecisionCore, přesného umístění
teček a vynikající kvality inkoustu Epson je zárukou nepřekonatelné
kvality tisku, spolehlivosti a rychlosti.

Technologie PrecisionCore

Vlastní údržba

Technologie kontroly trysek (NVT)

PrecisionCore je nejpokročilejší
architektura tiskových hlav od společnosti
Epson. Zakládá se na naší špičkové
technologii Micro TFP. Technologie
PrecisionCore stojí za naší uznávanou
špičkovou kvalitou a odolností tisku i při
vysokých rychlostech tisku při firemním či
průmyslovém využití. Můžete se tak
spolehnout, že tiskárna ColorWorks
C7500/C7500G vám bude dodávat trvale
kvalitní a přesné výtisky i s malým textem,
grafikou a čárovými kódy.

Když je uvnitř tiskárny třeba provést
údržbu, není třeba řezat papír nebo
přerušovat tisk štítků. Tisková hlava má
dvě polohy – tiskovou a výchozí – a při
údržbě se vždy přesune do té výchozí.

Naše tiskárny jsou navrženy pro trvale
skvělý tisk s minimem uživatelských
zásahů. Technologie NVT neustále pracuje
na pozadí, zjišťuje ucpané trysky
a obnovuje jejich plnou provozuschopnost.
Signál pohonu

Piezo =
ovladač

Signál detekce

Piezo =
snímač

Zbytkové vibrace
(změna tlaku)

Technologie proměnlivé velikosti kapek
inkoustu (VSDT)
Technologie Epson VSDT zajišťuje
dokonalou kombinaci rychlosti, kvality
a úsporného využití inkoustu. Vystřeluje
kapky inkoustu o nejvhodnější velikosti do
různých oblastí tisku. Tím vytváří jasný
obraz v oblastech s jemnými detaily
a zároveň dosahuje optimální efektivity
tisku velkých barevných ploch.

Funkce nahrazování tiskových bodů

Technologie pigmentového inkoustu

Ucpané trysky jsou v obvyklých případech
rychle a automaticky znovu zprovozněny.
Pokud se však některá z trysek dočasně
ucpe, nedojde k žádnému snížení kvality.
Tato funkce totiž zajistí, že okolní trysky
budou vystřelovat větší kapky inkoustu,
které postačí k pokrytí příslušné oblasti
tisku.

Ve snaze zajistit, že řada ColorWorks
C7500 dokonale vyhoví požadavkům
našich zákazníků, jsme se rozhodli
vyvinout dva typy pigmentového inkoustu,
které budou schopné splnit rozličné
potřeby.
Inkoust Epson DURABrite Ultra je ideální
pro zákazníky, kteří vyžadují odolné výtisky
a chtějí tisknout především na matná
média. Inkousty UltraChrome DL zajišťují
vysokou kvalitu tisku a hodí se zejména
pro lesklá média.

Bez funkce nahrazování
tiskových bodů
S funkcí nahrazování
tiskových bodů
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DOKONALÁ SOFTWAROVÁ
INTEGRACE
Tvrdě pracujeme na softwarových řešeních, která jsou inovativní
a předvídají zákaznické potřeby. Naše řada ColorWorks je
kompatibilní s produkty hlavních softwarových dodavatelů,
integrovanými programovacími jazyky a emulacemi. Díky tomu
dokáže poskytovat potřebné sofistikované funkce a usnadňuje
nahrazování starších technologií.
Ovladače pro operační systém Microsoft Windows a software
Epson InstallNavi
Díky dodávanému softwaru Epson InstallNavi je prvotní nastavení
tiskárny snadné i pro nezkušené uživatele. Tento software vás
provede celým potřebným postupem, takže fyzické nastavení
i konfiguraci tiskárny a médií zvládnete hned na poprvé a bez
chyb.

Přímé ovládání pomocí příkazů
Náš nový jazyk tiskárny ESC/Label vám umožňuje ovládat
tiskárnu řady C7500 z libovolného operačního systému a/nebo
softwarové architektury. Jazyk ESC/Label je také kompatibilní
s technologií ZPL II, takže lze snadno nahrazovat starší
monochromatické tiskárny štítků. Datový tok ZPL II lze navíc
obohatit barvami, a to pomocí příkazů nového jazyka ESC/
Label nebo nástroje Epson Printer Setting Utility.

Kromě softwaru Epson InstallNavi jsou pro řadu C7500
k dispozici také ovladače pro systém Microsoft Windows®,
takže je tisk z libovolné aplikace v systému Windows hračkou.

+
Obraz na pozadí

Proměnná data

=
Vytištěný štítek

Nativní ovladače pro špičkový profesionální software
pro tvorbu štítků
Nativní ovladače prostřednictvím jazyka ESC/Label umožňují
aplikacím používat všechny klíčové funkce tiskáren řady C7500.
Tyto ovladače lze stáhnout z webových stránek dodavatele
softwaru.
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Ovladače SAP HPV
Společnost Epson je prvním dodavatelem tiskáren, který
podporuje koncept HVP (High-Volume Printing) společnosti SAP.
Díky tomu při tisku velkoobjemových a barevně vylepšených dat
z platformy SAP získáte optimální výkon. Tento koncept je
součástí řešení SAP EH&S WWI, jež se zakládá na ovladači pro
systém Windows nezávislém na tiskárně (vyvíjí jej společnost
SAP) a je nainstalován na serveru WWI.

VŠESTRANNÉ
TYPY MÉDIÍ
Tiskněte grafiku a fotografie ve vysoké kvalitě na celou řadu
matných a lesklých potahovaných médií. Pigmentové inkousty
Epson DURABrite Ultra a UltraChrome DL zajistí přesné výtisky
odolné vůči rozmazání, vodě a dalším kapalinám.

Premium Matte Ticket

Premium Matte Label

High Gloss Label

Tento hladký, jasně bílý matný potahovaný
papír o tloušťce 127 μm (107 g/m)
optimalizovaný pro inkoustové tiskárny
k tisku grafiky a fotografií ve vysoké kvalitě
je ideální pro tisk vstupenek a poutačů.

Tyto hladké matné štítky v jasně bílé barvě
jsou ideální pro tisk ve fotografické kvalitě.
Výsledné výtisky rychle schnou a jsou
odolné vůči poškrábání, vodě a vyšším
teplotám.

Tyto vysoce lesklé potahované štítky
mají mikroporézní savý povrch pro tisk
ve fotografické kvalitě a používají
permanentní akrylátové lepidlo, které
přilne k různým povrchům.

Skvělé pro tisk vstupenek, identifikačních
průkazů, regálových štítků a vývěsek

Ideální pro štítky s čárovými kódy, štítky na
obaly spotřebních produktů, farmaceutické
štítky a další

Ideální pro štítky na produkty a obaly
spotřebních produktů

Špičkový matný povrch pro fotorealistické
výtisky
Výtisky rychle schnou a jsou odolné vůči
poškrábání a vodě

Permanentní akrylátové lepidlo se vyznačuje
velmi dobrou odolností vůči teplu i při nízkých
teplotách

Permanentní akrylátové lepidlo s velmi dobrou
odolností vůči teplu
Výtisky jsou odolné vůči rozmazání, vodě
a ostatním tekutinám

Výtisky jsou odolné vůči rozmazání, vodě
a ostatním tekutinám

PE Matte Label

BOPP High Gloss Label

BOPP Satin Gloss Label

Tiskněte odolné syntetické samolepicí
štítky s dlouhou trvanlivostí, které obstojí
i v extrémních podmínkách. Vysoce
kvalitní skenovatelné štítky jsou odolné
vůči rozmazání, vodě a většině chemikálií.

Bílé vysoce lesklé štítky BOPP (biaxiálně
orientovaný polypropylen) pro inkoustové
tiskárny s akrylátovým lepidlem na vodní
bázi, trvale přilnavým k povrchu.

Bílé saténově lesklé štítky BOPP pro
inkoustové tiskárny s akrylátovým lepidlem
na vodní bázi, které nabízí trvalé přilnutí
k povrchu.

Certifikace BS5609 pro označování chemických
látek podle standardů GHS

Vysoce lesklý povrch, ideální pro kvalitní štítky
určené pro spotřebitelské produkty

Extrémní trvanlivost a spolehlivost – odolnost
vůči většině chemických látek

Odolné syntetické štítky (na bázi polypropylenu)

Saténový lesklý povrch, ideální pro vysoce
kvalitní štítky určené pro spotřebitelské
produkty

Permanentní akrylátové lepidlo s vynikající
odolností vůči vodě a teplu

Univerzální, trvalé akrylátové lepidlo

Odolné vůči vodě a mnoha jiným tekutinám

Odolné syntetické štítky (na bázi polypropylenu)
Odolné vůči vodě a mnoha jiným tekutinám
Univerzální, trvalé akrylátové lepidlo
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY
A VOLITELNÉ DOPLŇKY
Tiskárny

Spotřební materiály

Název

Rozhraní

Kód produktu

Název

Typ

ColorWorks C7500

USB
a Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Sada pro
údržbu

SJIC26P(C)

Azurová

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Purpurová

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Žlutá

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Černá

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Sada pro
údržbu

SJIC30P(C)

Azurová

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Purpurová

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Žlutá

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Černá

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Sada pro
údržbu

SJIC22P(C)

Azurová

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Purpurová

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Žlutá

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Černá

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Azurová

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Purpurová

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Žlutá

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Černá

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

3 barvy (CMY)

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB
a Ethernet

USB
a Ethernet

USB
a Ethernet

USB
a Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapacita

Kód produktu

Obraz

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Navíjecí
zařízení

 a tiskovou hlavu se vztahuje záruka platná pro tiskárnu. Standardní záruka tiskárny platí 1 rok nebo do dosažení celkové délky tisku 500 km, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Chcete-li
N
získat informace o volitelných prodloužených zárukách, které jsou dostupné ve vaší oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Epson.
Životnost produktu ColorWorks C7500 je definována jako 500 km délky podávaného papíru.
3
Při tisku na média Epson PE Matte Label.
4
Ve výzkumu provedeném organizací TÜV Rheinland LGA Products GmbH v srpnu 2014. Celou zprávu najdete na adrese http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-reportcorrected.pdf.
5
Odpovídá nejnovějším standardům GHS pro značení chemických látek.
1

2
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SPECIFIKACE
TISKÁREN

C3400
Technologie

Tisk

Metoda tisku

Sériová inkoustová Sériová inkoustová Sériová inkoustová
tiskárna (MicroPiezo) tiskárna (MicroPiezo) tiskárna (MicroPiezo)

C7500

C7500G

Řádková tiskárna
(PrecisionCore
MicroTFP)

Řádková tiskárna
(PrecisionCore
MicroTFP)

180 trysek pro
každou barvu

360 trysek pro
každou barvu

360 trysek pro
každou barvu

600 trysek pro
každou barvu

600 trysek pro
každou barvu

Barvy

Azurová, žlutá,
purpurová

Purpurová, žlutá,
azurová, černá

Purpurová, žlutá,
azurová, černá

Purpurová, žlutá,
azurová, černá

Purpurová, žlutá,
azurová, černá

Technologie inkoustu

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Rychlost tisku

Max. 92 mm/s
při rozlišení
360×180 DPI (šířka
tisku 56 mm)

Max. 103 mm/s
při rozlišení
360×180 DPI (šířka
tisku 56 mm)

Max. 92 mm/s
při rozlišení
360×360 DPI

Rozlišení tisku

Max. 720×360 DPI

Max. 720×360 DPI

Max. 104 mm

Max. 104 mm

Max. 203 mm

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Role (vnější průměr
4 palce), skládaný
papír

Role (vnější průměr
4 palce), skládaný
papír

Skládaná média
s perforací

Role (vnější průměr
8 palců), skládaný
papír

Role (vnější průměr
8 palců), skládaný
papír

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Min. 76 mm,
max. 241 mm

Min. 50 mm,
max. 112 mm

Min. 50 mm,
max. 112 mm

Nekonečný štítek,
nekonečný papír,
vyřezávané štítky,
papír s černými
značkami, štítek
s černými značkami

Nekonečný štítek,
nekonečný papír,
vyřezávané štítky,
papír s černými
značkami, štítek
s černými značkami

Nekonečný papír,
vyřezávané štítky

Vyřezávané štítky,
papír s černými
značkami, štítek
s černými značkami

Vyřezávané štítky,
papír s černými
značkami, štítek
s černými značkami

Formáty

Šířka
Typ

Obecné údaje Rozhraní

Automatický ořezávač
Napájecí napětí
Příkon

Teplota/vlhkost

Rozměry výrobku

Software

C831

Konfigurace trysek

Šířka tisku
Média

C3500

Max. 300 mm/s
Max. 300 mm/s
při rozlišení
při rozlišení
600×1200 DPI (šířka 600×1200 DPI (šířka
tisku 108 mm)
tisku 108 mm)

Max. 5760×1440 DPI Max. 600×1200 DPI

Max. 600×1200 DPI

USB 2.0 typ B,
USB 2.0 typ B,
USB 2.0 typ B,
USB 2.0 typ A,
USB 2.0 typ A,
ethernetové rozhraní ethernetové rozhraní ethernetové rozhraní ethernetové rozhraní ethernetové rozhraní
(100 Base-TX /
(100 Base-TX /
(100 Base-TX /
(100 Base-TX /
(100 Base-TX /
10 Base-T)
10 Base-T)
10 Base-T),
10 Base-T)
10 Base-T)
(volitelné)
obousměrné
paralelní
Součástí dodávky

Součástí dodávky

–

Součástí dodávky

Součástí dodávky

100–240 V,
50–60 Hz

100–240 V,
50–60 Hz

100–240 V,
50–60 Hz

110–240 V,
50–60 Hz

110–240 V,
50–60 Hz

Pohotovostní režim:
přibl. 5 W,
tisk: přibl. 26 W

Pohotovostní režim:
přibl. 3 W,
tisk: přibl. 30 W

Pohotovostní režim:
přibl. 8 W,
tisk: přibl. 33 W

Pohotovostní režim:
přibl. 4 W,
tisk: přibl. 86 W

Pohotovostní režim:
přibl. 4 W,
isk: přibl. 86 W

Skladování:
-20–60 °C
(relativní vlhkost
5–85 %), tisk:
10–35 °C (relativní
vlhkost 20–80 %)

Skladování:
-20–60 °C
(relativní vlhkost
5–85 %), tisk:
10–35 °C (relativní
vlhkost 20–80 %)

Skladování:
-20–40 °C
(relativní vlhkost
5–85 %), tisk:
10–35 °C (relativní
vlhkost 20–80 %)

Skladování:
-20–60 °C
(relativní vlhkost
5–85 %), tisk:
5–35 °C (relativní
vlhkost 20–80 %)

Skladování:
-20–60 °C
(relativní vlhkost
5–85 %), tisk:
5–35 °C (relativní
vlhkost 20–80 %)

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(šířka × hloubka ×
(šířka × hloubka ×
(šířka × hloubka ×
(šířka × hloubka ×
(šířka × hloubka ×
výška)
výška)
výška)
výška)
výška)

Hmotnost výrobku

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Ovladače tiskárny

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label

Sada příkazů
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Společnost Epson usiluje o vývoj inovativních produktů vysoké kvality, které jsou spolehlivé, recyklovatelné a energeticky úsporné.
Spotřebováváme méně zdrojů, čímž pomáháme zajišťovat lepší budoucnost nám všem.
Některé produkty nejsou ve všech zemích dostupné. Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

