ColorWorks-väritarratulostimet

EDULLISIA
VÄRILLISIÄ TARROJA
ERI TARPEISIIN

TYÖT HALTUUN TARPEEN
MUKAAN TEHTÄVIEN
VÄRITARROJEN AVULLA
Joustavilla tulostimillamme voit valmistaa mukautettuja väritarroja
silloin, kun niitä tarvitaan. Kaksivaiheinen tulostus ja kallis
ennakkotilaus ovat menneisyyttä Epson ColorWorksin ansiosta.
Nyt voit tulostaa jo ensimmäisellä kerralla haluamasi määrän itse
suunnittelemiasi värillisiä tarroja silloin, kun niitä tarvitset.

Tehosta värillisten tarrojen tuotantoa
Väritarroja tarpeen mukaan tulostavat mustesuihkutulostimemme poistavat
lämpötulostuksen perinteiset ongelmat. Nyt voit tulostaa laadukkaita, mukautettuja
värillisiä tarroja, lippuja ja etikettejä yrityksen sisällä silloin, kun niitä tarvitset. Ei enää
ajanhukkaa, häiriöitä, jätettä tai vaivaa. Ei enää esipainettujen tarrojen varastoa,
tuotantokatkoksia, menetettyjä tilauksia tai myöhästyneitä toimituksia.

Vanha menetelmä

Uusi menetelmä (tulostus tarpeen mukaan)

1 Esipainetut värit ja staattiset tiedot

1 Tulosta täysväritarroja heti ensimmäisellä kerralla

2 Mustan värin ja muuttujatietojen tulostus
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Kestäviä, edullisia värillisiä tarroja monenlaisiin käyttötarkoituksiin
Valmistuksesta ja vähittäismyynnistä apteekkeihin, terveydenhuoltoon ja lipunmyyntiin –
ColorWorks-valikoimasta löydät tuotteen, jonka avulla voit joustavasti tulostaa haluamasi
tarrat silloin, kun niitä tarvitaan. ColorWorks C3500 ja C831 sopivat myös erityisen hyvin
yrityksille, jotka haluavat tulostaa kemikaalialan uusimmat GHS (Globally Harmonised
System) -merkintästandardit täyttäviä tarroja.

Valmistus

Lääkeala ja terveydenhuolto

Myymälä

Lipunmyynti

Tehosta varastonhallintaa

Korosta tärkeät potilastiedot

Lisää tuotteiden huomioarvoa

Selkeytä toimintatapoja

Tulosta suuria määriä helposti

Korosta tuotetietoja

Tulosta yksitellen suunniteltuja
lippuja ja henkilökortteja

Korosta tärkeät tiedot

Tee tarroista selkeitä ja
yhdenmukaisia

Tehosta brändäystä

Tehosta visuaalista vaikutusta
ja brändäystä

Vähennä virheiden riskiä

Räätälöi viestintä
Tehosta visuaalista tunnistusta

Tuota yksittäisiä tarroja
erikoistarkoituksiin

Noudata GHS-standardeja

Tarpeen mukaan tehtävän väritarratulostuksen edut

Helppo hallinta

Parempi tehokkuus

Lisää joustavuutta

Lisää nopeutta

Ei esipainettujen tarrojen
tilaamista; työt pysyvät hallinnassa

Aikaa ei kulu oikeiden
esipainatettujen tarrojen
etsimiseen ja noutamiseen

Tuota mukautettuja tarroja
välittömästi

Tulosta värillisenä
tulostusnopeudesta tinkimättä

Vaihda mallia vauhdissa ja tulosta
niin monta tarraa kuin tarvitset

Paranna tarran
kokonaistuotantoaikaa
huomattavasti

Tarrojen tuotantoprosessi on nyt
kokonaan hallinnassasi

Tuotanto ei katkea esipainatettujen
rullien vaihtamisen takia

Ei odottamattomia kuluja

Ei tarrajätettä

Merkittävä tarravaraston pienennys

Vähennä mukautettujen esipainatusten kuluja

Ei mallin vaihtamisesta aiheutuvaa tarrajätettä

Ei enää hyllyjä täynnä esipainettuja rullia

Vähennä tarrojen valmistusvirheitä,
myöhästyneitä toimituksia sekä virhemaksuja

Ei tarvetta tilata 10 prosentin ylimääräistä
varastoa esipainatettuja tarroja

Tilaa ja säilytä vain yhdenlaisia tarroja: tyhjiä
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TEOLLISTA TARRATULOSTUSTA
UUDELLA TASOLLA

ColorWorks C7500 -sarja
Tulostus on
ennennäkemättömän
nopeaa, luotettavaa ja
kustannustehokasta, kun
tulostat tarvitsemasi tarrat
yrityksen sisällä. ColorWorks
C7500 -sarjan avulla saat
täydellisiä väritarroja, jotka
näyttävät hienoilta, välittävät
viestisi selkeästi ja kestävät
hyvin pitkän aikaa.

Tasalaatuiset tulosteet, vähemmän
käyttökatkoja
Maksimoi luotettavuus ja tee joka
tulosteesta täydellinen kestävillä
laitteilla, kuten uudella PrecisionCore
MicroTFP -tulostuspäällä. Varmista
yhdenmukainen, keskeytyksetön laatu
suuttimentarkistustekniikalla, joka
havaitsee tukkeutuneet suuttimet, sekä
pisteenkorvauksella, joka kompensoi niitä.

Vaivaton käyttöönotto
Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa
LCD-näytön ja ohjauspaneelin avulla.
Uusimman tulostinkomentosarjamme
ESC/Labelin ansiosta voit liittää
tulostimesi lähes mihin tahansa
käyttöjärjestelmään, ja täysi valikoima
apuohjelmia tukee tulostimen
käyttöönottoa.

Erittäin luotettava, käytössä edullinen
Saat erinomaisen luotettavuuden ja
merkittäviä kustannussäästöjä kiinteän
tulostuspään ansiosta. Vakiotakuu on
yksi vuosi tai 500 km kertynyttä
tulostuspituutta sen mukaan, kumpi
toteutuu ensin1.

ColorWorks C7500
Ihanteellinen tulosteisiin, joissa kestävyys on avaintekijä

Käyttää DURABrite Ultra
-pigmenttimustetta
Ensisijaisesti
mattamateriaalille
tulostamiseen
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Teollisuustasoinen
Varmista pitkä käyttöikä metallisen
vakiokotelon, automaattileikkurin
ja lisävarusteena saatavan
takaisinrullausyksikön avulla
Laadukas
Nauti Epsonin
tulostuslaadusta muuttuvan
pisarakoon tekniikan avulla
Helpot liitännät
Saumaton integrointi sisäisen
ZPLII-emulaation ja ESC/
Label-kielen avulla
Monipuolinen
Tulosta laajalle valikoimalle
tulostusmateriaaleja aina
108 mm:n leveyteen asti

Kestävyys

Loistava tulostuslaatu

Uuden kiinteän PrecisionCoretulostuspään ja
suuttimentarkistustekniikan
ansiosta voit luottaa siihen,
että suorituskyky on erinomainen

Tuota näyttäviä tulosteita, joiden
tarkkuus on 600×1 200 dpi

Luotettavuus

Yksinkertaisuus

Voit olla rauhallisin mielin, sillä voit
tulostaa vähintään 500 km:n edestä
tulosteita, ennen kuin mitään
keskeisiä osia on vaihdettava2

Käyttöönotto on nopeaa
ja helppoa etu-LCD-näytön
ja ohjauspaneelin avulla

Nopeus
Saat loistavia tuloksia nopeasti, sillä
tulostusnopeus jopa 300 mm/s

ColorWorks C7500G
Erinomainen tulostuslaatu ja kestävyys yhdessä laitteessa

Käyttää UltraChrome
DL -pigmenttimustetta
Ensisijaisesti
kiiltävälle materiaalille
tulostamiseen
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HELPPOA VÄRITARROJEN
TYÖPÖYTÄTULOSTUSTA

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 on ColorWorks-tuoteperheen joustavin jäsen.
Sen käyttö on yksinkertaista, se vie hyvin vähän tilaa pöydällä, ja
sillä voi tulostaa mitä tahansa: rannekkeita, lippuja, henkilökortteja
tai jopa kestäviä synteettisiä tarroja. Kaikki tämä tapahtuu täysissä
väreissä, korkealaatuisena ja jopa 103 mm/s:n tulostusnopeudella.

Vaivaton
Tulosta tarroja helposti
muutamassa minuutissa

Kestävä

Tärkeimmät ominaisuudet
Laadukas nelivärinen mustesuihkutulostus
(CMYK)

Sisäinen automaattileikkuri

Erilliset mustepatruunat säästävät rahaa, sillä
vain loppuun kulunut väri tarvitsee vaihtaa

Täyttää BS5609-sertifioinnin vaatimukset3

Mukana helppokäyttöinen asennusohjelmisto

Pitkäkestoiset
pigmenttimusteet ovat
hankauksen- ja vedenkestäviä
eivätkä haalistu

Taloudellinen
Äskettäin tehdyn
tutkimusraportin mukaan
ColorWorks C3500:n
tulostekohtaiset
mustekustannukset olivat
vertailussa olleita kahta
kilpailijaa pienemmät4
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Helppokäyttöinen
Seuraa mustemääriä ja tulostimen
tilaa LCD-näytön avulla

Käytännöllinen
Kaikki toiminnot, myös
tulostustarvikkeiden vaihtaminen,
voidaan tehdä helposti laitteen
etuosasta

Kestävät tulosteet
Epson DURABrite
Ultra -pigmenttimusteella tuotat
kestäviä tulosteita, jotka eivät
tahriinnu tai haalistu ja hylkivät
useimpia nesteitä

Luotettava
Varmista viivakoodien tarkka
tulostus Epsonin automaattisella
suuttimentarkistustekniikalla (AID),
joka tunnistaa ja korjaa
tukkiutuneet suuttimet

Huoltovapaa
Unohda tulostuspään tai muiden
osien vaihtaminen – ne kestävät
tulostimen koko käyttöiän

Monipuolinen
Tee laadukkaita tulosteita lukuisille
eri materiaaleille, kuten matta- ja
kiiltäväpintaiselle paperille sekä
erimuotoisille ja -kokoisille
synteettisille materiaaleille

”Myymälöissämme kaikessa tulisi näkyä
laatu, luotettavuus ja monipuolisuus.
Epsonin ColorWorks-tulostin tukee
meitä tässä tavoitteessa.”
	
Wim Vandeputte, talousjohtaja
Light Gallery (Philips Belgium NV:n osasto)

ColorWorks C3400
Pienikokoisessa ColorWorks C3400:ssa on kaikki, mitä tarvitset
värillisten lippujen, etikettien ja tarrojen tulostamiseen
työpöytäympäristössä. Laitetta on helppo käyttää edestä, joten
sen voi sijoittaa tiskin alle, ja sisäinen automaattileikkuri varmistaa
nopean ja tarkan viimeistelyn.

Edullinen
Investointisi on turvattu
edullisen alkuhankintahinnan
ansiosta

Tärkeimmät ominaisuudet

Pienikokoinen

Laadukasta väritulostusta (CMY) tarpeen mukaan
Enimmäistulostusnopeus 92 mm/s

Pienikokoinen laite mahtuu
myös pöytätason alle, ja sitä
on helppo käyttää etupuolelta

Sisäinen automaattileikkuri

Joustava
Suora ohjaus sovelluksista,
kuten tarratulostuksen
aloitusohjelmistosta

Luotettava
Tunnista ja korjaa tukkeutuneet
suuttimet sekä viivakoodien
rikkinäiset pikselit automaattisella
suuttimentarkistustekniikalla

Ympäristöystävällinen
Vähennä ympäristökuormitusta
pienen virrankulutuksen ja
vesipohjaisten musteiden avulla
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GHS-VAATIMUSTEN MUKAINEN
TULOSTIN SUURIKOKOISILLE
VÄRITARROILLE

ColorWorks C831
Tämä Micro Piezo -tekniikkaa käyttävä teollisuustasoinen
mustesuihkutarratulostin soveltuu täydellisesti GHS-standardin
mukaiseen suurirumputulostukseen ja kemikaalietikettien
tulostukseen.
Tulostin yhdistää kaikki kestävän värimustesuihkutulostimen
hyödyt kahdeksanneulaisen traktorisyötön tarkkuuteen. Sille on
myönnetty BS5609-sertifiointi5 (se täyttää kemikaalialan uusimpien
GHS-merkintästandardien vaatimukset). Tulostin tarjoaa hyvän
tulostusnopeuden – jopa 91,7 mm/s – ja jopa 203,2 mm:n levyisen
tulostusalueen sekä tarkan, tukoksia vähentävän tarransyötön ja tiheän
viivakooditulostuksen.
Tärkeimmät ominaisuudet
Tulostaa nopeasti ja helposti suuria väritarroja, kuten suuria rumpu- ja kemikaalietikettejä
Käyttää teollisuuslaatuista mustesuihkutekniikka, kuten traktorisyöttöä
Täysin BS5609-standardin mukainen5

Kestävä
Täytä kemikaalialan uusimmat
GHS-merkintästandardit

Luotettava
Luota tarkkuustekniikkaan,
joka on suunniteltu
varmistamaan viiden vuoden
laadukas ja vaivaton tulostus

Käytössä edullinen
Pidä kustannukset ja
käyttökatkokset minimissä –
tulostuspäätä tai muita liikkuvia
osia ei koskaan tarvitse vaihtaa

Vakio-ominaisuuksina rinnakkais-, USB- ja lähiverkkoliitäntä

Nopea
Tulosta jopa 91,7 mm/s:n
nopeudella

Loistava tulostuslaatu
Luo huippuluokan tarroja, joiden
tarkkuus on jopa 5 760×1 440 dpi

Taloudellinen
Pidä kustannukset pieninä erillisten
ja riittoisien mustepatruunoiden
avulla
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”Eastmanin prosessit eivät jätä
tilaa virheille. Siksi meillä täytyy
olla tarrajärjestelmä, joka tukee
tehtaan materiaalivirtoja ja kaikkia
laadunvalvontatoimia luotettavalla
ja jäljitettävällä tavalla. Tässä
suhteessa Epsonin järjestelmät
ovat meille ihanteellinen ratkaisu.”
	
Ando den Engelsman, laatuasiantuntija, Eastman Chemicals

Luo GHS-vaatimusten mukaisia tarroja tarpeen mukaan
Perinteisessä kaksivaiheisessa tarratulostuksessa esipainatetaan ensin tyhjät
piktogrammit, joiden päälle tulostetaan sitten tarran erityistiedot lämpösiirtotulostuksen
avulla. Tämä johtaa väistämättä tyhjiin piktogrammeihin. Ainoa vaihtoehto on yrittää
peittää nämä kohdat, mikä voi näyttää tulostusvirheeltä.
ColorWorks-sarjalla kaikki piktogrammit ja tiedot kuitenkin tulostetaan yksinkertaisesti,
tarkasti ja täydellisesti tyhjille tarroille yhtenä sujuvana prosessina. Teollinen
mustesuihkutekniikkamme on kustannustehokas ratkaisu, joka tuo liiketoimintasi
uudelle tasolle. Se toimii saumattomasti DURABrite Ultra -pigmenttimusteen ja
PE Matte Label -tulostusmateriaalin kanssa ja tuottaa täydellisiä tarroja joka kerta.

Piktogrammeja, jotka rikkovat GHS-lainsäädäntöä

Tarpeen mukaan tulostettu, GHS-vaatimusten
mukainen täysväritarra

Ei
symbolia

1

1
2
1

1

1E
 ri tapoja peittää esipainatettuja GHS-piktogrammeja
2T
 yhjä piktogrammi

1

1

1

1

1 Täsmälleen tarvittavat piktogrammit ja tiedot selkeästi ja
tarpeen mukaan tulostettuina
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MIKÄ TUOTE
VASTAA TARPEITASI?
Kullakin ColorWorks-valikoiman tuotteella on erilaiset ominaisuudet.

Seuraavasta taulukosta saat yleiskuvan siitä, mikä tuote ja tulostusmateriaali sopii mihinkin
tarkoitukseen parhaiten.

Tulostin

Tulostusmateriaali

DURABrite Ultra -pigmenttimuste

BOPP High
Gloss Label

••

BOPP Satin
Gloss Label

PE Matte
Label

••

High Gloss
Label

Premium
Matte Label

Premium
Matte Ticket

••

ColorWorks
C7500G

ColorWorks
C7500

ColorWorks
C831

Ruoka- ja
juomatarra

ColorWorks
C3500

Sovellus

ColorWorks
C3400

Teollisuus

UltraChrome DL
-pigmenttimuste

••

••

••

••

•

•

Valmistus
Pakkaustarra

•

Kosmetiikkatarrat
EU:n energiatarra

••
•

•

GHS-tarra
(leveys alle 10 cm)

••

Myymälä

Lipunmyynti

•

••

••

••

GHS-tarra
(leveys yli 10 cm)

Lääkeala ja
terveydenhuolto

••

••

•

•
••

•

••

••

••

•

••

••

••

Reseptitarra

••

••

••

Laboratoriotarra

••

••

••

Ruiskutarra

••

••

••

Lääke-etiketti

••

••

Hyllyetiketti

•

••

••

•

Hintalappu

•

••

••

•

Reseptitarra

••

••

••

•

Pääsylippu

•

••

••

Henkilökortti

•

••

••

••

•

•• Suositeltava
• Myös sopiva

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteistamme tai tulostusmateriaalistamme, tutustu sivustoomme osoitteessa www.epson.eu/colorworks
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LAATUA TEKNIIKAN
AVULLA
Uusi PrecisionCore-tekniikka, pisaroiden sijoittelutarkkuus ja
Epsonin huippulaatuinen muste tekevät yhdessä tulostuslaadusta,
luotettavuudesta ja nopeudesta lyömättömän.

PrecisionCore-tekniikka

Itseylläpito

Suuttimentarkistustekniikka (NVT)

PrecisionCore on Epsonin edistyksellisin
tulostuspääarkkitehtuuri. Se perustuu
markkinoiden johtavaan Micro
TFP -tekniikkaan. Kaupallisen ja
teollisen tulostuksen on oltava nopeaa.
PrecisionCore takaa näissä sovelluksissa
alan johtavan tulostuslaadun ja
kestävyyden, joista olemme tunnettuja.
Tämän ansiosta voit luottaa ColorWorks
C7500/C7500G yhtenäisiin, täsmällisiin
tuloksiin erityisesti pienen tekstin, grafiikan
ja viivakoodien osalta.

Kun tulostimen on suoritettava sisäinen
ylläpito, paperia ei tarvitse katkaista
eikä tarrojen tuotantoa keskeyttää.
Tulostuspäällä on kaksi asentoa – tulostus
ja alkuasento – ja se siirtyy tarvittavaan
asentoon ylläpidon ajaksi.

Tulostimemme on suunniteltu tuottamaan
jatkuvasti täydellistä tulostusta
mahdollisimman vähin käyttäjän toimin.
NVT työskentelee jatkuvasti kulissien
takana havaitakseen tukkiutuneet
suuttimet ja palauttaakseen niiden
täyden suorituskyvyn.
Ohjaussignaali

Tunnistussignaali

Piezo =
aktuaattori

Piezo =
tunnistin

Jäännösvärinä
(paineen muutos)

Muuttuvan pisarakoon tekniikka (VSDT)

Pisteenkorvaustoiminto

Pigmenttimustetekniikka

Epson VSDT -tekniikalla saat täydellisen
yhdistelmän nopeutta, laatua ja tehokasta
musteen käyttöä. Tämä kohdistaa
sopivimman mustepisaran koon
tulosteen eri alueille, mikä parantaa
yksityiskohtaisten alueiden selkeyttä ja
tehostaa suurten värialueiden tulostusta.

Tukkiutuneet suuttimet korjataan
tavallisesti käyttökelpoisiksi
automaattisesti, mutta jos suutin pysyy
tilapäisesti tukossa, tulostuslaatu ei
huonone. Tämä johtuu siitä, että viereiset
suuttimet voivat tulostaa suurempia
mustepisaroita asianmukaisen
tulostusalueen kattamiseksi.

Jotta ColorWorks C7500 -sarja on
varmasti optimoitu parhaalla tavalla
asiakkaidemme vaatimusten
mukaiseksi, on suunniteltu kaksi
pigmenttimustetyyppiä, jotka vastaavat
erityisesti asiakkaiden tarpeeseen tietyille
sovelluksille.

Ilman
pisteenkorvaustoimintoa

Epsonin DURABrite Ultra -muste sopii
erityisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat
kestäviä tulosteita ja haluavat ensisijaisesti
tulostaa mattamateriaalille. UltraChrome
DL -musteemme tuottavat korkean
tulostuslaadun ja tarjoavat erinomaisia
tuloksia kiiltävällä materiaalilla.

Pisteenkorvaustoiminnolla
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KATTAVA OHJELMISTON
INTEGROINTI
Teemme paljon töitä innovatiivisten, asiakkaiden tarpeita
ennakoivien ohjelmistoratkaisujen mahdollistamiseksi. ColorWorksvalikoimamme on yhteensopiva johtavien ohjelmistovalmistajien,
upotettujen ohjelmointikielten ja emulaatioiden kanssa. Tämä antaa
tarvitsemasi edistykselliset ominaisuudet ja helpottaa myös
vanhojen tekniikoiden korvaamista.
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän ohjaimet ja Epson
InstallNavi -ohjelmisto

Suora komentojen hallinta

Kokemattomatkin käyttäjät voivat määrittää tulostimen helposti
tulostimen mukana toimitettavalla Epsonin InstallNaviohjelmistolla. Ohjelmisto opastaa jokaisessa vaiheessa ja
varmistaa virheettömän asennuksen fyysisestä asennuksesta
tulostimen ja tulostusmateriaalin asetusten määrittämiseen.

Uusi tulostinkielemme ESC/Label mahdollistaa C7500-sarjan
tulostimen hallinnan mistä tahansa käyttöjärjestelmästä ja/tai
ohjelmistoarkkitehtuurista. ESC/Label on myös yhteensopiva
ZPLII:n kanssa, minkä avulla vanhat mustavalkoiset
tarratulostimet voidaan helposti vaihtaa. Tämän lisäksi ZPLIItietovirtaan voi helposti lisätä värejä uusilla ESC/Labelkomennoilla tai Epson Printer Setting -apuohjelmalla.

Epson InstallNavi -ohjelmiston lisäksi Microsoft Windows®
-tulostinohjaimet ovat saatavilla C7500-sarjaan, joten
tulostaminen on helppoa mistä tahansa Windows-sovelluksesta.

+
Taustakuva

Muuttujatiedot

=
Tulostettu tarra

Alkuperäiset ohjaimet johtaville ammattimaisille
tarraohjelmistoille
Alkuperäiset ohjaimet sallivat ESC/Labelin avulla
ohjelmistosovellusten käyttää ja hyödyntää kaikkia
C7500-sarjan tärkeimpiä toimintoja. Ohjaimet ovat
ladattavissa ohjelmistovalmistajan sivustosta.
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SAP HPV -ohjaimet
Epson on ensimmäinen tulostinten toimittaja, joka tukee
SAP:n HVP (High-Volume Printing) -toimittajakonseptia. Tämä
antaa parhaan suorituskyvyn ja käytettävyyden tulostettaessa
suuria määriä värein parannettuja tietoja SAP:ltä. Konsepti on osa
SAP EH&S WWI:tä, jonka ytimessä on tulostimesta riippumaton
ohjain Windowsille (SAP:n kehittämä), joka on asennettu
WWI-palvelimeen.

MONIPUOLISET
MATERIAALIT
Tulosta laadukkaita kuvia ja valokuvia monenlaisille mattapintaisille
tai kiiltäville tulostusmateriaaleille. Epson DURABrite Ultra- ja
UltraChrome DL -pigmenttimusteet takaavat tarkat tulosteet,
jotkakestävät hankausta sekä vettä ja muita nesteitä.

Premium Matte Ticket

Premium Matte Label

High Gloss Label

Tämä laadukkaille kuville ja valokuville
optimoitu sileä ja kirkkaanvalkoinen
mattapintainen mustesuihkutulostuspaperi
on 127 μm paksua (107 g/m²), joten se
sopii erinomaisesti pääsylippuihin ja
opasteisiin.

Nämä erityisesti valokuvalaatuiseen
tulostukseen soveltuvat sileät ja
kirkkaanvalkoiset mattatarrat varmistavat
nopeasti kuivuvat tulosteet, jotka kestävät
naarmuuntumista, vettä ja kuumuutta.

Näiden erittäin kiiltäväpintaisten tarrojen
imukykyinen, mikrohuokosia sisältävä
pinta mahdollistaa valokuvalaatuisen
tulostuksen, ja pitävä akryyliliima tarttuu
monenlaiseen materiaaliin.

Täydellinen pääsylippuihin, henkilökortteihin,
hyllyetiketteihin ja kylttitulosteisiin

Soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi
viivakooditarroihin, kuluttajatuotteiden
pakkaustarroihin ja lääke-etiketteihin

Soveltuvat parhaiten tuotetarroihin ja
kuluttajatuotteiden pakkaustarroihin

Laadukas mattapinnoite valokuvantarkkoihin
tulosteisiin
Nopeasti kuivuvat, naarmuuntumisenja vedenkestävät tulokset

Pitävä akryyliliima, jolla on erittäin hyvä
lämmönkesto myös matalissa lämpötiloissa
Tulosteet eivät tahraannu ja kestävät vettä
ja muita nesteitä

Pitävä akryyliliima, jolla on erittäin hyvä
lämmönkesto
Tulosteet eivät tahraannu ja kestävät vettä
ja muita nesteitä

PE Matte Label

BOPP High Gloss Label

BOPP Satin Gloss Label

Tulosta kestäviä synteettisiä tarroja, jotka
pitävät pintansa myös äärimmäisissä
olosuhteissa. Laadukkaat skannattavat
tarrat kestävät hankausta, vettä ja
useimpia kemikaaleja.

Valkoiset kiiltävät mustesuihkupinnoitetut
BOPP (kaksiakselisesti orientoitunut
polypropeeni) -tarrat, joissa on
vesilevinteinen akryyliliima pitävää
kiinnitystä varten.

Valkoiset satiininkiiltävät
mustesuihkupinnoitetut BOPP-tarrat,
joissa on vesilevinteinen akryyliliima
pitävää kiinnitystä varten.

BS5609-sertifioitu kemikaalialan
GHS-merkintätarkoituksiin

Kiiltävä pinnoite, soveltuu erittäin hyvin
laadukkaisiin kuluttajatuotteiden tuotetarroihin

Satiininkiiltävä pinnoite, soveltuu erittäin hyvin
laadukkaisiin kuluttajatuotteiden tuotetarroihin

Erittäin kestävä ja luotettava – kestää useimpia
kemikaaleja

Kestävät, synteettiset (polypropeenipohjaiset)
tarrat

Kestävät, synteettiset (polypropeenipohjaiset)
tarrat

Pitävä akryyliliima, jolla on erittäin hyvä
veden- ja lämmönkesto

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä

Yleinen, pitävä akryyliliima

Yleinen, pitävä akryyliliima
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TARVIKKEET JA
LISÄVARUSTEET
Tulostimet

Tarvikkeet

Nimi

Liitäntä

Tuotekoodi

Nimi

Tyyppi

ColorWorks C7500

USB ja
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Hukkavärisäiliö

SJIC26P(C)

Syaani

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Keltainen

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Musta

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Hukkavärisäiliö

SJIC30P(C)

Syaani

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Keltainen

294,3 ml

C33S020642

SJIC30P(K)

Musta

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Hukkavärisäiliö

SJIC22P(C)

Syaani

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Keltainen

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Musta

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Syaani

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Keltainen

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Musta

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

Kolmivärinen
CMY

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB ja
Ethernet

USB ja
Ethernet

USB ja
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapasiteetti

Tuotekoodi

Kuva

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Rullauslaite

 ulostimen takuu kattaa tulostuspään. Tulostimen vakiotakuu on 1 vuosi tai 500 km kertynyttä tulostuspituutta sen mukaan, kumpi toteutuu ensin. Tarkista valtuutetulta Epson-jälleenmyyjältä alueellasi
T
saatavilla olevat valinnaiset jatketut takuupaketit.
ColorWorks C7500 -tuotteen elinkaareksi on määritetty 500 km syötettyä paperia.
3
Tulostettaessa Epson PE Matte Label -tulostusmateriaalille.
4
TÜV Rheinland LGA Products GmbH:n elokuussa 2014 tekemässä tutkimuksessa. Voit tutustua koko raporttiin osoitteessa http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-reportcorrected.pdf
5
Täyttää kemikaalialan uusimmat GHS-merkintästandardit.
1

2
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TULOSTIMIEN
TEKNISET TIEDOT

Tekniikka

Tulostus

Tulostusmateriaali

Yleistä

C3400

C3500

C831

C7500

C7500G

Tulostustapa

Sarjamustesuihkutulostin
(MicroPiezo)

Sarjamustesuihkutulostin
(MicroPiezo)

Sarjamustesuihkutulostin
(MicroPiezo)

Rivitulostin
(PrecisionCore
MicroTFP)

Rivitulostin
(PrecisionCore
MicroTFP)

Suuttimen
kokoonpano

180 suutinta/väri

360 suutinta/väri

360 suutinta/väri

600 suutinta/väri

600 suutinta/väri

Värit

Magenta, keltainen,
syaani

Magenta, keltainen,
syaani, musta

Magenta, keltainen,
syaani, musta

Magenta, keltainen, Magenta, keltainen,
syaani, musta
syaani, musta

Musteteknologia

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Tulostusnopeus

Enintään 92 mm/s
(360 × 180 dpi,
tulostusleveys 56 mm)

Enintään 103 mm/s
(360 × 360 dpi,
tulostusleveys 56 mm)

Enintään 92 mm/s
(360 × 360 dpi)

Enintään 300 mm/s
(600 × 1 200 dpi,
tulostusleveys
108 mm)

Enintään 300 mm/s
(600 × 1 200 dpi,
tulostusleveys
108 mm)

Tulostustarkkuus

Enintään
720 × 360 dpi

Enintään
720 × 360 dpi

Enintään
5 760 × 1 440 dpi

Enintään
600 × 1 200 dpi

Enintään
600 × 1 200 dpi

Tulostusleveys

Enintään 104 mm

Enintään 104 mm

Enintään 203 mm

Enintään 108 mm

Enintään 108 mm

Muodot

Rulla (ulkoinen
läpimitta 4″),
taitettava paperi

Rulla (ulkoinen
läpimitta 4″),
taitettava paperi

Taitettava materiaali,
jossa on rakoja

Rulla (ulkoinen
läpimitta 8″),
taitettava paperi

Rulla (ulkoinen
läpimitta 8″),
taitettava paperi

Leveys

Vähintään 30 mm,
enintään 112 mm

Vähintään 30 mm,
enintään 112 mm

Vähintään 76 mm,
enintään 241 mm

Vähintään 50 mm,
enintään 112 mm

Vähintään 50 mm,
enintään 112 mm

Tyyppi

Rullaetiketti,
jatkolomake,
yksittäisetiketti,
Black mark -paperi,
Black mark -tarra

Rullaetiketti,
jatkolomake,
yksittäisetiketti,
Black mark -paperi,
Black mark -tarra

Jatkolomake,
yksittäisetiketti

Yksittäisetiketti,
Black mark -paperi,
Black mark -tarra

Yksittäisetiketti,
Black mark -paperi,
Black mark -tarra

USB 2.0, tyyppi B,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX /
10 Base-T) (lisävaruste)

USB 2.0, tyyppi B,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0, tyyppi B,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX /
10 Base-T),
kaksisuuntainen
rinnakkaisliitäntä

USB 2.0, tyyppi A,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0, tyyppi A,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX /
10 Base-T)

Sisältyy

Sisältyy

–

Sisältyy

Sisältyy

Syöttöjännite

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

Virrankulutus

Valmiustila: noin 5 W,
tulostus: noin 26 W

Valmiustila: noin 3 W,
tulostus: noin 30 W

Valmiustila: noin 8 W,
tulostus: noin 33 W

Lämpötila/
ilmankosteus

Säilytys: -20~60 °C
(suht. kosteus
5~85 %), tulostus:
10~35 °C (suht.
kosteus 20~80 %)

Säilytys: -20~60 °C
(suht. kosteus
5~85 %), tulostus:
10~35 °C (suht.
kosteus 20~80 %)

Säilytys: -20~40 °C
(suht. kosteus
5~85 %), tulostus:
10~35 °C (suht.
kosteus 20~80 %)

Säilytys: -20~60 °C
(suht. kosteus
5~85 %), tulostus:
5~35 °C (suht.
kosteus 20~80 %)

Tuotteen mitat

255 × 275 × 261 mm
(leveys × syvyys ×
korkeus)

310 × 283 × 261 mm
(leveys × syvyys ×
korkeus)

464 × 465 × 224 mm
(leveys × syvyys ×
korkeus)

392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(leveys × syvyys ×
(leveys × syvyys ×
korkeus)
korkeus)

Tuotteen paino

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label

Liitännät

Automaattileikkuri

Ohjelmisto Tulostinohjaimet
Komentosarja

Valmiustila: noin 4 W, Valmiustila: noin 4 W,
tulostus: noin 86 W tulostus: noin 86 W
Säilytys: -20~60 °C
(suht. kosteus
5~85 %), tulostus:
5~35 °C (suht.
kosteus 20~80 %)
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Epson pyrkii kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka ovat luotettavia, kierrätettäviä ja energiatehokkaita. Säästämme resursseja
turvataksemme tulevaisuuden.
Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

