Sortiment af ColorWorks-farvemærkatprintere

ON-DEMAND
OMKOSTNINGSEFFEKTIVE
FARVEMÆRKATER

FÅ KONTROL MED UDSKRIVNINGEN
AF FARVEMÆRKATER EFTER
BEHOV
Udskriv brugertilpassede farvemærkater, der skiller sig ud, når
du har brug for dem, med vores on-demand-printere. Traditionel
farvemærkatudskrivning i to stadier og uøkonomisk præbestilling
hører fortiden til med Epson ColorWorks. Nu kan du udskrive
fuldfarvede mærkater med dine egne designs første gang
og i de mængder, som du faktisk skal bruge.
Gør din farvemærkatproduktion strømlinet
Vores sortiment af inkjetfarvemærkatprintere til udskrivning efter behov eliminerer de
traditionelle problemer med termisk overskrivning. Nu kan du simpelthen selv udskrive
brugertilpassede farvemærkater, billetter og skilte, hvor og hvornår du har brug for dem.
Du skal ikke længere opleve tidsspilde, forstyrrelser, spild eller ulejlighed. Du kan glemme
alt om lagerbeholdninger af fortrykte mærkater, nedetid i produktionen, mistede ordrer
eller forsinkede leveringer.

Gammel proces

Ny proces (udskrivning efter behov)

1 Fortrykte farvemærkater og statiske data

1 Udskriv mærkater i fuldfarve første gang

2 Overskrivning i sort-hvid og med variable data
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Holdbare, omkostningseffektive farvemærkater til en lang række anvendelser
Fra produktion og detailhandel til apoteksvæsen, sundhedsvæsen og billettering kan
du finde et ColorWorks-produkt, der kan gøre en virkelig forskel, idet du får fleksibilitet
til at udskrive de mærkater, du har brug for, når du har brug for dem. ColorWorks
C3500 og C831 er også ideelle til virksomheder, der ønsker at udskrive mærkater,
der kan overholde de seneste GHS-standarder (Globally Harmonised System) for
kemisk etikettering.

Produktion

Apoteks- og sundhedsvæsen

Detailhandel

Billettering

Opnå forbedret lagerstyring

Fremhæv vigtige
patientoplysninger

Forøg produktbevidstheden

Udskriv individuelt udformede
billetter og id-skilte

Gør betjeningsprocedurer
tydeligere
Fremhæv vigtige oplysninger
Fremhæv den visuelle
gennemslagskraft og branding

Udskriv nemt store mængder
Gør mærkater tydelige
og ensartede
Reducer risikoen for fejl

Fremhæv produktspecifikationer
Fremhæv branding
Fremstil specielle mærkater
og engangsmærkater

Tilpas kommunikationen
Opnå forbedret visuel identifikation

Opnå overensstemmelse med
GHS-standarder

Fordelene ved udskrivning af farvemærkater efter behov

Overtag styringen

Opnå forbedret effektivitet

Tilføj fleksibilitet

Opnå øget hastighed

Ingen bestilling af fortrykte
mærkater, du bevarer kontrollen

Ingen spildt tid på at jagte og hente
korrekt fortrykte mærkater

Producer tilpassede mærkater
øjeblikkeligt

Hele mærkatproduktionen
er nu i dine hænder

Ingen afbrydelser af produktionen
for at skifte fortrykte ruller

Skift design undervejs og udskriv
så mange mærkater, som du har
brug for

Udskriv i fuld farve uden
at gå på kompromis med
udskrivningshastigheden
Opnå en langt hurtigere samlet
mærkatproduktionstid

Undgå uventede omkostninger

Undgå mærkatspild

Opnå kraftig reduktion af mærkatlager

Reducer udgifterne til tilpassede, fortrykte
mærkater

Ingen mærkatspild på grund af designændringer

Ikke flere hylder fyldt med fortrykte ruller

Intet behov for at bestille 10 % fortrykte
mærkater ekstra for at have et reservelager

Bestil og opbevar kun en type mærkater: tomme

Reducer fejl ved fremstilling af mærkater
og reducer dermed forsinkede leveringer
og strafgebyrer
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SÆT NYE STANDARDER INDEN
FOR ERHVERVSUDSKRIVNING
AF MÆRKATER

ColorWorks C7500-serien
Omdefiner hastighed,
pålidelighed og
omkostningseffektiv udskrivning
ved at flytte produktionen
af mærkatudskrivning ind i
virksomheden. Med ColorWorks
C7500-serien kan du regne med
perfekte farvemærkater, som
ser enestående ud, formidler dit
budskab tydeligt og holder
meget længe.

Ensartede udskrifter, reduceret nedetid
Maksimer pålideligheden og opnå
perfekt udskrivning hver gang med
robust hardware, som omfatter det ny,
permanente PrecisionCore MicroTFPprinthoved. Opnå ensartet kvalitet uden
afbrydelser med dysekontrolteknologi
(NVT), som registrerer blokerede dyser,
og punktsubstitution, som kompenserer
for dem.

Kom i gang med arbejdet uden
problemer
Foretag opsætning og kom hurtigt og let
i gang med LCD-skærm og kontrolpanel.
Takket være vores nyeste sæt af
printerkommandoer, ESC/Label, kan
du integrere printeren i næsten ethvert
operativsystem, og et komplet udvalg
af softwareprogrammer understøtter
printeropsætningen.

Høj pålidelighed, lave
driftsomkostninger
Få fremragende pålidelighed og en
betydelig besparelse med det permanente
printhoved. Standardgarantien
er 1 år eller 500 km akkumuleret,
udskrevet længde, uanset hvilket
der kommer først1.

ColorWorks C7500
Ideel til udskrivning, når holbarhed er det vigtigste

Bruger pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk
Primært til udskrivning
på matte medier
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Erhvervsstyrke
Få lang levetid med et metallisk
kabinet og automatisk
skærefunktion som standard
samt afruller-/oprullerenhed
(ekstraudstyr)
Høj kvalitet
Få Epson udskrivningskvalitet
leveret af Variable-sized Droplet
teknologi
Plug-and-play
Problemfri integration med den
indbyggede ZPLII-emulering og
ESC/Label-programmeringssprog
Alsidig
Udskriv på en lang række
materialer, der er op til 108 mm
brede

Holdbarhed
Du kan stole på uovertruffen
ydeevne med det nye permanente
PrecisionCore-printhoved
og dysekontrolteknologi

Enestående udskrivningskvalitet
Fremstil iøjnefaldende resultater
med en opløsning på 600 × 1200 dpi

Pålidelighed

Enkelhed

Få tryghed, da ingen af de større
komponenter behøver at blive
udskiftet i løbet af de første
500 kilometers udskrivning2

Foretag opsætning og kom hurtigt
og let i gang med den frontbetjente
LCD-skærm og kontrolpanel

Hastighed
Opnå fantastiske resultater hurtigt
med udskrivningshastigheder
på 300 mm/sek.

ColorWorks C7500G
Kombinerer fremragende udskrivningskvalitet
og holdbarhed

Bruger UltraChrome DL
pigmentblæk
Primært til udskrivning
på blanke medier
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FARVEMÆRKATPRINTER TIL
SKRIVEBORDET PÅ DEN
NEMME MÅDE

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 er den mest fleksible printer i ColorWorks-serien.
Den er nem at bruge, fylder ikke meget på skrivebordet og giver dig
mulighed for at udskrive alt lige fra et armbånd, en billet eller et
id-skilt til en holdbar syntetisk mærkat. Alt sammen i fuld farve, høj
kvalitet og med en udskrivningshastighed på op til 103 mm/sek.

Problemfri
Udskriv ubesværet mærkater
på få minutter

Holdbar

Nøglefunktioner
4-farve inkjetudskrivning i høj kvalitet (CMYK)

Integreret, automatisk beskæringsenhed

Separate blækpatroner sparer dig penge, da du
kun skal udskifte den farve, der er løbet tør

Brugervenlig software medfølger
I overensstemmelse med BS5609certificeringen3

Langtidsholdbart,
pigmentbaseret blæk, der
er modstandsdygtigt over for
udtværing, vand og blegning

Økonomisk
En nylig forskningsrapport
påviser, at ColorWorks C3500
havde den laveste blækpris pr.
udskrift sammenlignet med
to konkurrenter4
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Brugervenlig
Overvåg blækniveauer og
printerstatus med LCD-skærmen

Praktisk
Let adgang til alle funktioner
fra printerens forside, herunder
forbrugsmaterialer

Holdbare udskrifter
Producer holdbare udskrifter, der
modstår udtværing, blegning og
de fleste væsker med Epsons
pigmentbaserede DURABrite
Ultra-blæk

Pålidelig
Få nøjagtig stregkodeudskrivning
med Epsons automatiske
dysekontrolteknologi (AID),
som opfanger og udbedrer
dyseblokeringer

Vedligeholdelsesfri
Glem alt om at udskifte printhoved
eller andre bevægelige dele, de
holder i hele printerens levetid

Alsidig
Udskriv i høj kvalitet på en bred
række materialer, herunder mat
og blankt papir og syntetiske
medier i en lang række formater
og størrelser

”Alt i vores butikker bør afspejle kvalitet,
pålidelighed og stor alsidighed. Epsons
ColorWorks-printer hjælper os med
at opnå dette.”
	Wim Vandeputte, finanschef hos
Light Gallery (afdeling under Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Den kompakte ColorWorks C3400 har alt, hvad du skal bruge
til at udskrive farveforbedrede billetter, mærkater og etiketter
i et skrivebordsmiljø. Den enkle frontbetjening giver mulighed
for placering under disken, mens den integrerede, automatiske
beskæringsenhed sikrer hurtig, nøjagtig efterbehandling.

Lav omkostning
Din investering er sikker takket
være den lave indkøbspris

Nøglefunktioner

Kompakt

Farveudskrivning efter behov i høj kvalitet (CMY)
Udskrivningshastighed på op til 92 mm/sek.

Enkel frontbetjening og
kompakt størrelse til placering
under disken

Integreret, automatisk beskæringsenhed

Fleksibel
Bevar overblikket med direkte
kontrol fra programmer, der
omfatter startmærkatsoftware

Pålidelig
Med den automatiske
dysekontrolteknologi opfanges og
udbedres dyseblokeringer og døde
pixels i stregkoder

Miljøvenlig
Reducer miljøpåvirkning med lavt
strømforbrug og vandbaseret blæk
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EN PRINTER MED
GHS-OVERHOLDELSE
TIL FARVEMÆRKATER
I STORE FORMATER
ColorWorks C831
Denne Micro Piezo-inkjetmærkatprinter i erhvervsstyrke er ideel
til GHS-storformattromler og kemisk etikettering.
Den kombinerer alle fordelene i en robust farveinkjetprinter med
nøjagtigheden i en 8-nåls traktorføder og er blevet BS5609-certificeret5
(i overensstemmelse med de seneste GHS-standarder for kemisk
etikettering). Den kan udskrive med hastigheder på op til 91,7 mm/sek.,
har udskriftsområder på op til 203,2 mm i bredden, nøjagtig
mærkatfødning for at reducere papirstop og stregkodeudskrivning
i høj tæthed.
Nøglefunktioner
Udskriv hurtigt og let store farvemærkater, inklusive storformattromle og kemimærkater
Få inkjetudskrivning i erhvervsstyrke med traktorfødning
Opnå fuld overensstemmelse med BS5609-standarden
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Opret tilslutning med standardparallel-, -USB- og LAN-interface

Holdbar
Opnå overensstemmelse med
de seneste GHS-standarder for
kemisk etikettering

Pålidelig
Få tryghed med en
præcisionsfremstilling, som
giver dig fem års problemfri
udskrivning i høj kvalitet

Lav TCO
Hold omkostningerne og
nedetiden på et minimum –
du skal aldrig udskifte
printhovedet eller andre
bevægelige dele

Hurtig
Udskriv i høje hastigheder
på op til 91,7 mm/sek.

Enestående udskrivningskvalitet
Skab fremragende mærkater i høj
opløsning på op til 5760 × 1440 dpi

Økonomisk
Hold omkostningerne nede med
højtydende, separate blækpatroner
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”Der er ikke plads til fejl i de specifikke
processer hos Eastman, og vi forlader
os derfor på et mærkatsystem, der
leverer pålidelig og sporbar support for
materialeforløbene på anlægget sammen
med alle procedurerne til kvalitetskontrol.
Derfor er Epsons systemer ideelle for os.”
	Ando den Engelsman, kvalitetsspecialist hos Eastman Chemicals

Fremstil GHS-godkendte mærkater efter behov
Med den traditionelle totrins process til mærkatudskrivning bruges tomme fortrykte
piktogrammer, som derefter overskrives med de specifikke mærkatoplysninger ved brug
af termisk transferudskrivning. Men dette fører uundgåeligt til tomme piktogrammer.
Den eneste mulighed er at forsøg at dække disse områder, og resultatet kan komme
til at se ud som udskrivningsfejl.
Med ColorWorks-serien kan du imidlertid simpelthen udskrive alle piktogrammer
og oplysninger nøjagtigt og perfekt på tomme mærkater i en enkelt, gnidningsløs
arbejdsgang. Vores industrielle inkjetteknologi er en omkostningseffektiv løsning, som
sætter nye standarder for din virksomhed og fungerer problemfrit med pigmentbaseret
DURABrite Ultra-blæk og PE Matte-mærkatmedier, så resultatet bliver perfekte mærkater
hver gang.

Piktogrammer, som ikke overholder GHS-reglerne

Mærkat i fuld farve udskrevet efter behov
og i overensstemmelse med GHS-reglerne

Intet
symbol

1

1
2
1

1

1F
 orskellige metoder til dækning af fortrykte
GHS-piktogrammer

1

1

1

1

1 Udskriv tydeligt de nøjagtige piktogrammer og oplysninger,
der kræves, efter behov

2 Tomme piktogrammer
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HVILKET PRODUKT
DÆKKER DIT BEHOV?
De enkelte printere i ColorWorks-serien har forskellige egenskaber.
Tabellen nedenfor viser hurtigt, hvilket produkt og medie der er bedst egnet til hvilken
anvendelse.

Printer

Medier

Pigmentbaseret
DURABrite
Ultra-blæk

BOPP High
Gloss-mærkat

••

BOPP Satin
Gloss-mærkat

PE Mattemærkat

••

High Gloss
-mærkat

Premium
Matte-mærkat

Premium
Matte-billet

••

ColorWorks
C7500G

ColorWorks
C7500

ColorWorks
C831

Mærkat til mad
og drikkevarer

ColorWorks
C3500

Anvendelse

ColorWorks
C3400

Branche

UltraChrome
DL
pigmentblæk

••

••

••

••

•

•

Produktion
Emballagemærkat

•

Kosmetikmærkater
EU-energimærkat

••
•

•

GHS-mærkat
(<4 tommer bred)

••

Detailhandel

Billettering

•

••

••

••

GHS-mærkat
(>4 tommer bred)

Apoteks- og
sundhedsvæsen

••

••

•

•
••

•

••

••

••

•

••

••

••

Receptmærkat

••

••

••

Laboratoriemærkat

••

••

••

Sprøjtemærkat

••

••

••

Apoteksmærkat

••

••

Hyldeskilt

•

••

••

•

Prismærke

•

••

••

•

Kvitteringsmærkat

••

••

••

•

Arrangementbillet

•

••

••

Id-skilt

•

••

••

••

•• Anbefalet
• Også egnet

Hvis du har spørgsmål om Epsons produkter eller vores medier, kan du besøge www.epson.dk/colorworks
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KVALITET GENNEM
TEKNOLOGI
Kombinationen af den nye PrecisionCore-teknologi, præcis
placering af punkter og den enestående kvalitet af Epsons blæk
leverer uovertruffen udskrivningskvalitet, pålidelighed og hastighed.

PrecisionCore-teknologi

Egenvedligeholdelse

PrecisionCore er Epsons mest avancerede
printhovedarkitektur. Den bygger på vores
markedsførende Micro TFP-teknologi.
PrecisionCore er drivkraften bag vores
berømte brancheførende outputkvalitet og
holdbarhed ved de høje hastigheder, der er
nødvendige for kommerciel og industriel
udskrivning. Det betyder, at du kan stole
på, at din ColorWorks C7500/C7500G
leverer ensartede, præcise resultater,
især ved lille tekst, grafik og stregkoder.

Når som helst printeren har brug for at
udføre intern vedligeholdelse, er der ingen
grund til at beskære papiret eller afbryde
mærkatproduktionen. Printhovedet har to
positioner - ”udskrivning” og ”start” - og
det flyttes ganske enkelt til den krævede
position, mens vedligeholdelse finder sted.

Dysekontrolteknologi (NVT - Nozzle
Verification Technology)
Vores printere er designet til at levere
vedvarende udskrivningsperfektion med
minimum brugerindgriben. NVT fungerer
konstant i kulisserne for at registrere og
bringe blokerede dyser tilbage til maksimal
betjeningspræstation.
Drevsignal

Registreringssignal

Piezo =
Aktuator

Piezo =
Sensor

Residualvibration
(trykændring)

Variable-sized Droplet teknologi (VSDT)

Punktsubstitutionsfunktion

Pigmentbaseret blækteknologi

Du får den perfekte kombination af
hastighed, kvalitet og effektivt blækforbrug
med Epson VSDT. Dette er målrettet mod
den mest egnede dråbestørrelse på
forskellige områder af udskriften for
at fremstille selv fine detaljer klart
og samtidig sikre levering af maksimal
effektivitet på større farvede områder.

Blokerede dyser afhjælpes normalt
og er tilbage i aktion hurtigt og automatisk,
men hvis en dyse forbliver midlertidigt
blokeret, sker der ingen reduktion
i udskrivningskvalitet. Dette skyldes,
at de tilstødende dyser kan udskrive større
blækdråber, så de dækker det påvirkede
udskriftsområde.

For at sikre, at ColorWorks C7500-serien
er optimeret til at opfylde vores kunders
krav bedst muligt, har vi designet to typer
af pigmentbaseret blæk for specifikt at
imødegå visse behov for specifikke
anvendelser.
Epsons DURABrite Ultra-blæk er ideel til
kunder, der ønsker holdbare udskrifter og
som hovedsagelig ønsker at udskrive på
matte medier. Vores UltraChrome DL-blæk
leverer høj udskrivningskvalitet og tilbyder
fantastiske resultater på blanke medier.

Uden
punktsubstitutionsfunktion
Med
punktsubstitutionsfunktion
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SOFTWAREINTEGRATION
FULDT DÆKKET
Vi arbejder hårdt på at skabe softwareløsninger, som er innovative
og imødekommer kundernes behov. Vores ColorWorks-sortiment
er kompatibelt med førende softwareleverandører, integrerede
programmeringssprog og emuleringer. Det giver dig de avancerede
funktioner, du har brug for, og det gør det let at udskifte ældre
teknologier.
Microsoft Windows OS-drivere og Epson InstallNavi-software

Direkte kommandokontrol

Selv uøvede brugere vil finde, at den indledende printeropsætning
er en nem opgave med Epson InstallNavi-software. Dette fører dig
gennem hvert trin og sikrer fejlfri installation fra den fysiske
opsætning til printer- og mediekonfiguration.

Vores nye printersprog, ESC/Label, giver dig styrken til at styre din
printer i C7500-serien fra ethvert operativsystem og/eller enhver
softwarearkitektur. ESC/Label er også kompatibel med ZPLII, der
giver nem udskiftning af ældre sort-hvide mærkatprintere. I tillæg
til dette kan ZPLII-datastream nemt blive forbedret af farver ved
brug af nye ESC/Label-kommandoer eller Epson
Printerindstillingshjælp.

I tillæg til Epson InstallNavi-software er Microsoft Windows®printerdrivere tilgængelige for C7500-serien, så udskrivning
fra enhver Windows-applikation bliver nem.

+
Baggrundsbillede

Variable data

=
Udskrevet mærkat

Standarddrivere til førende professionel mærkatsoftware

SAP HPV-drivere

Standarddriverne bruger ESC/Label til at gøre det muligt for
softwareapplikationer at få adgang til og gøre brug af alle
nøglefunktioner i C7500-serien. Driverne er tilgængelige
for download fra softwareleverandørens websted.

Epson er den første printerleverandør, der understøtter SAP's
HVP-leverandørkoncept (High-Volume Printing). Dette giver dig
den bedste præstation og anvendelighed, når du udskriver store
mængder farveforbedrede data fra SAP. Konceptet er en del af
SAP EH&S WWI, der helt centralt har en printeruafhængig driver
for Windows (udviklet af SAP), der er installeret på WWI-serveren.

12

ALSIDIGE
MEDIETYPER
Udskriv grafik og fotos i høj kvalitet på en lang række matte og
blanke bestrøgne medier. Epsons pigmentbaserede DURABrite
Ultra-blæk og UltraChrome DL-blæk sikrer nøjagtige, udtværingsfri
udskrifter, der er modstandsdygtige over for vand og andre væsker.

Premium Matte-billet

Premium Matte-mærkat

High Gloss-mærkat

Dette glatte, lysstærke, hvide, matte,
bestrøgne inkjetpapir, der er optimeret til
grafik og fotos i høj kvalitet, er 127 μm tykt
(107g/m), hvilket gør det ideelt til billetter
og skilte.

Disse glatte, lysstærke, hvide, matte
mærkater er ideelle til udskrivning
i fotokvalitet og sikrer hurtigtørrende
udskrifter, der er modstandsdygtige
over for ridser, vand og varme.

Disse højglansbelagte mærkater har
en mikroporøs, absorberende overflade
til udskrivning i fotokvalitet kombineret
med et permanent akrylklæbemiddel,
der klæber på forskellige overflader.

Perfekt til billetter, id-skilte, hyldeskilte
og skilteudskrivning

Ideelt til stregkodemærkater, boksmærkater
til forbrugerprodukter, mærkater
til medicinalbranchen mm.

Bedst til produktmærkater og boksmærkater
til forbrugerprodukter

Premium Matte-bestrøget til fotorealistiske
udskrifter
Hurtigtørrende, ridse- og vandfaste resultater

Permanent akrylklæbemiddel har meget stor
modstandsdygtighed over for varme, selv
ved lave temperaturer

Permanent akrylklæbemiddel med meget stor
modstandsdygtighed over for varme
Udskrifter er afvisende over for udtværing,
vand og andre væsker

Udskrifter er afvisende over for udtværing,
vand og andre væsker

PE Matte-mærkat

BOPP High Gloss-mærkat

BOPP Satin Gloss-mærkat

Udskriv langtidsholdbare, syntetiske,
selvklæbende mærkater, der kan håndtere
ekstreme forhold. Mærkater i høj kvalitet,
der kan scannes, er udtværingsfri og
afvisende over for vand og de fleste
kemikalier.

Hvide inkjetmærkater i højglans belagt
med BOPP (biaxially oriented
polypropylene) med vandbaseret
akrylklæbemiddel til permanent
fastklæben.

Hvide inkjetmærkater i satinglans belagt
med BOPP med vandbaseret
akrylklæbemiddel til permanent
fastklæben.

BS5609-certificeret til GHS kemisk
etiketteringsanvendelse

Højglansbelægning, ideelt til produktmærkater
i høj kvalitet til forbrugerprodukter

Ekstremt holdbare og pålidelige –
modstandsdygtige over for de fleste kemikalier

Holdbare, syntetiske (polypropylenbaserede)
mærkater

Satin Gloss-belægning, ideelt til
produktmærkater i høj kvalitet til
forbrugerprodukter

Permanent akrylklæbemiddel med meget stor
modstandsdygtighed over for vand og varme

Afvisende over for vand og mange andre væsker
Universelt, permanent akrylklæbemiddel

Holdbare, syntetiske (polypropylenbaserede)
mærkater
Afvisende over for vand og mange andre væsker
Universelt, permanent akrylklæbemiddel
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FORBRUGSMATERIALER
OG EKSTRAUDSTYR

Printere

Forbrugsmaterialer

Navn

Interface

Varenummer

Navn

Type

ColorWorks C7500

USB og
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Vedligeholdelsesboks

SJIC26P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Gul

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Sort

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Vedligeholdelsesboks

SJIC30P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Gul

294,3 ml

C33S020642

SJIC30P(K)

Sort

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Vedligeholdelsesboks

SJIC22P(C)

Cyan

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Gul

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Sort

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Cyan

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Gul

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Sort

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

3-farve CMY

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB og
Ethernet

USB og
Ethernet

USB og
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapacitet

Varenummer

Billede

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Oprullerenhed

 rinthovedet er dækket af printerens garanti. Standardgarantien for printeren er 1 år eller 500 km akkumuleret, udskrevet længde, uanset hvilket der kommer først. Kontrollér hos den autoriserede Epson
P
forhandler for de valgfrie, udvidede garantipakker, der er tilgængelige i dit område.
Produktlevetiden for ColorWorks C7500 er defineret som indføring af en papirlængde på 500 km.
3
Når der udskrives på Epson PE Matte-mærkatmedier.
4
I forskning, der er udført af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, august 2014. Få adgang til den fulde rapport på http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-report-corrected.pdf
5
Overholder de seneste GHS-standarder for kemisk etikettering.
1

2
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PRINTERSPECIFIKATIONER

Teknologi

Udskriv

C3400

C3500

C831

C7500

C7500G

Udskrivningsteknik

Seriel inkjetprinter
(MicroPiezo)

Seriel inkjetprinter
(MicroPiezo)

Seriel inkjetprinter
(MicroPiezo)

Linjeprinter
(PrecisionCore
MicroTFP)

Linjeprinter
(PrecisionCore
MicroTFP)

Dysekonfiguration

180 dyser pr. farve

360 dyser pr. farve

360 dyser pr. farve

600 dyser pr. farve

600 dyser pr. farve

Farver

Magenta, gul, cyan

Magenta, gul,
cyan, sort

Magenta, gul,
cyan, sort

Magenta, gul,
cyan, sort

Magenta, gul,
cyan, sort

Blækteknologi

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Udskrivningshastighed

Maks. 92 mm/sek. Maks. 103 mm/sek.
ved 360 × 180 dpi
ved 360 × 360 dpi
(udskrivningsbredde (udskrivningsbredde
56 mm)
56 mm)

Udskriftsopløsning

Maks. 720 × 360 dpi Maks. 720 × 360 dpi Maks. 5,760 × 1,440
dpi

Udskrivningsbredde
Medier

Maks. 600 × 1,200
dpi

Maks. 600 × 1,200
dpi

Maks. 104 mm

Maks. 203 mm

Maks. 108 mm

Maks. 108 mm

Rulle (4 tommer
udvendig diameter),
papir i endeløse
baner

Rulle (4 tommer
udvendig diameter),
papir i endeløse
baner

Papir i endeløse
baner med
perforeringer

Rulle (8 tommer
udvendig diameter),
papir i endeløse
baner

Rulle (8 tommer
udvendig diameter),
papir i endeløse
baner

Min. 30 mm,
maks. 112 mm

Min. 30 mm,
maks. 112 mm

Min. 76 mm,
maks. 241 mm

Min. 50 mm,
maks. 112 mm

Min. 50 mm,
maks. 112 mm

Endeløse mærkater,
endeløse baner,
mærkater på
enkeltark, sort
markeringspapir,
sorte markeringsmærkater

Endeløse mærkater,
endeløse baner,
mærkater på
enkeltark, sort
markeringspapir,
sorte markeringsmærkater

Endeløse baner,
mærkater på
enkeltark

Mærkater på
enkeltark, sort
markeringspapir,
sorte markeringsmærkater

Mærkater på
enkeltark, sort
markeringspapir,
sorte markeringsmærkater

USB 2.0 type B,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/
10 Base-T)
(ekstraudstyr)

USB 2.0 type B,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 type B,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/
10 Base-T), tovejs
parallel

USB 2.0 type A,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 type A,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Inkluderet

Inkluderet

–

Inkluderet

Inkluderet

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

Energiforbrug

Standby: ca. 5 watt,
udskrivning: ca.
26 watt

Standby: ca. 3 watt,
udskrivning: ca.
30 watt

Standby: ca. 8 watt,
udskrivning: ca.
33 watt

Standby: ca. 4 watt,
udskrivning: ca.
86 watt

Standby: ca. 4 watt,
udskrivning: ca.
86 watt

Temperatur/
luftfugtighed

Opbevaring:
-20~60 °C (5~85 %
relativ fugtighed),
udskrivning:
10~35 °C (20~80 %
relativ fugtighed)

Opbevaring:
-20~60 °C (5~85 %
relativ fugtighed),
udskrivning:
10~35 °C (20~80 %
relativ fugtighed)

Opbevaring:
Opbevaring:
Opbevaring:
-20~40 °C (5~85 % -20~60 °C (5~85 % -20~60 °C (5~85 %
RH), udskrivning:
relativ fugtighed),
relativ fugtighed),
10~35 °C (20~80 % udskrivning: 5~35 °C udskrivning: 5~35 °C
relativ fugtighed)
(20~80 % relativ
(20~80 % relativ
fugtighed)
fugtighed)

Produktets mål

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(bredde x dybde x
(bredde x dybde x
(bredde x dybde x
(bredde x dybde x
(bredde x dybde x
højde)
højde)
højde)
højde)
højde)

Formater

Type

Interfaces

Automatisk
skærefunktion
Forsyningsspænding

Produktets vægt
Software

Maks. 300 mm/sek. Maks. 300 mm/sek.
ved 600 × 1,200 dpi ved 600 × 1,200 dpi
(udskrivningsbredde (udskrivningsbredde
108 mm)
108 mm)

Maks. 104 mm

Bredde

Generelt

Maks. 92 mm/sek.
ved 360 × 360 dpi

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Printerdrivere

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Kommandoer

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label
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Epson tilstræber at fremstille innovative produkter, som er pålidelige, som kan genbruges, og som bruger meget lidt strøm.
Vi bruger færre ressourcer. Derved er vi med til at sikre en bedre fremtid for os alle.
Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

