ColorWorks színes címkenyomtatók

IGÉNY SZERINT KÉSZÍTETT
KÖLTSÉGHATÉKONY
SZÍNES CÍMKÉK

VEGYE KEZÉBE AZ IRÁNYÍTÁST
AZ IGÉNY SZERINT KÉSZÍTETT
SZÍNES CÍMKÉKKEL
Készítsen nyomtatóinkkal szemkápráztató, egyedi színes címkéket
igény szerint, amikor éppen szüksége van rájuk! Az Epson ColorWorks
nyomtatókkal a kétlépcsős nyomtatás és a pazarló előrendelés immár
a múlté. Most elsőre nyomtathat színes címkéket, a saját tervei
alapján, a szükséges mennyiségben.

Tegye hatékonnyá a színes címkék készítését!
A tintasugaras nyomtatóinkkal igény szerint készített színes címkék kiküszöbölik
a hagyományos hőalapú felülnyomtatás problémáit. Mostantól egyszerűen nyomtathat
házon belül kiváló minőségű, testreszabott címkéket, jegyeket és feliratokat a kívánt
mennyiségben. Nincs több időveszteség, megszakítás, hulladék vagy kényelmetlenség.
Nincs többé előrenyomtatott címkekészlet, gyártási leállás, elveszett megrendelés vagy
késedelmes szállítás.

Régi folyamat

Új folyamat (igény szerinti nyomtatás)

1 Előre nyomtatott színek és statikus adatok

1 Színes címkék nyomtatása elsőre

2 A fekete-fehér és a változó adatok rányomtatása
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Tartós, költséghatékony, színes címkék számos felhasználási területhez
A gyártás, a kiskereskedelem, a gyógyszeripar, az egészségügy, valamint a jegynyomtatás
területére kínálunk olyan ColorWorks termékeket, amelyek elég rugalmasságot biztosítanak
a szükséges címkék megfelelő időben történő kinyomtatásához. A ColorWorks C3500
és C831 ideális választás azoknak a vállalatoknak is, amelyek a legújabb GHS (Globally
Harmonised System) szabványnak megfelelő vegyszercímkéket szeretnének nyomtatni.

Gyártás

Gyógyszeripar és egészségügy

Kiskereskedelem

Jegynyomtatás

A készletgazdálkodás javítása

A fontos betegadatok kiemelése

Az üzemi eljárások áttekinthetőbbé
tétele

Nagy mennyiségű nyomtatás
egyszerűen

A termékek ismertségének
növelése

Egyedi tervezésű jegyek és
belépőkártyák nyomtatása

Termékspecifikációk kiemelése

A kommunikáció testre szabása

Fontos információk kiemelése

Átlátható és következetes címkék
készítése

Hatékonyabb márkaépítés

A vizuális azonosítás javítása

A vizuális hatás és a márkaépítés
hatékonyabbá tétele

A hibalehetőségek csökkentése

Különleges és egyedi címkék
készítése

Megfelelés a GHS szabványoknak

Az igény szerinti színes címkenyomtatás előnyei

Átveheti az irányítást

Jobb hatékonyság

Rugalmasságot biztosít

A sebesség növelése

Nem kell többé előrenyomtatott
címkéket rendelni, az Öné az
irányítás

Nem kell időt vesztegetni
a megfelelő előrenyomtatott
címkék megkeresésére

Testreszabott címkék készítése
azonnal

Színes nyomtatás a nyomtatási
sebesség feláldozása nélkül

A teljes címkegyártási folyamat
az Ön kezében van

Nem kell leállítania a gyártást
az előrenyomtatott tekercsek
cseréje miatt

A terv módosításának
lehetősége munka közben,
és annyi címke nyomtatása,
amennyire szükség van

A teljes címkegyártási idő jelentős
csökkentése

A váratlan költségek megszüntetése

A címkehulladék megszüntetése

A címkekészlet jelentős csökkentése

Az egyéni előrenyomtatás költségeinek
csökkentése

Nincs többé a terv módosítása miatti
címkehulladék

Nincsenek többé előrenyomtatott tekercsekkel
teli polcok

A címkegyártási hibák, így a késői szállítások
és a kötbérek csökkentése

Nincs szükség +10% előrenyomtatott címke
megrendelésére, hogy legyen elég
tartalékkészlet

Csak egyetlen típusú címkét kell megrendelni
és készleten tartani: üreset
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ÚJ MINŐSÉGI SZINT AZ IPARI
SZÍNES CÍMKENYOMTATÁSBAN

ColorWorks C7500 sorozat
Definiálja újra a gyors,
megbízható és költséghatékony
nyomtatást azzal, hogy
a gyártáshoz szükséges
címkenyomtatási igényt házon
belüli elégíti ki. A ColorWorks
C7500 sorozatú nyomtatókkal
olyan tökéletes, kiváló minőségű
színes címkéket nyomtathat,
amelyek egyértelműen át tudják
adni az üzenetét, és hosszú ideig
tartósak maradnak.

Állandó nyomatminőség, kevesebb
állásidő
A robusztus hardver, amely az új
PrecisionCore MicroTFP tartós
nyomtatófejet tartalmazza, maximalizálja
a megbízhatóságot, és minden nyomatot
tökéletesen készít el. Az eltömődött
fúvókákat észlelő fúvóka-ellenőrzési
technológia és az ezeket korrigáló
csepphelyettesítés garantálja
a konzisztens és állandó minőséget.

Problémamentes beállítás és működés
Végezze el a beállítást és kezdjen nyomtatni
gyorsan és egyszerűen az LCD kijelző és a
kezelőpanel segítségével. A legújabb, ESC/
Label nevű nyomtatási utasításkészletünknek
köszönhetően szinte bármilyen operációs
rendszerben használhatja a nyomtatót, míg
segédprogramok széles skálája támogatja
a telepítést.

Kiváló megbízhatóság, alacsony
üzemeltetési költségek
Élvezze az állandó nyomtatófejnek
köszönhető kiváló megbízhatóságot és
jelentős költségmegtakarítást. A nyomtató
normál jótállási ideje egy év vagy 500 km
összesített nyomtatási hossz (amelyik
előbb bekövetkezik)1.

ColorWorks C7500
Ideális olyan nyomtatáshoz, ahol a tartósság kulcsfontosságú

DURABrite Ultra
pigmenttintát használ
Elsősorban matt
nyomathordozóra
történő nyomtatáshoz
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Tartósság

Kiváló nyomtatási minőség

A PrecisionCore állandó
nyomtatófejjel és a fúvókaellenőrzési technológiával
kiváló teljesítményre számíthat

Látványos, 600 × 1200 dpi
felbontású nyomatok

Megbízhatóság

Egyszerűség

Plug and Play
Zökkenőmentes integráció a
beépített ZPLII-emulációnak és az
ESC/Label nyelvnek köszönhetően

Élvezze a garantált nyugalmat, mert
egy fő alkatrészt sem kell cserélni
500 km-nek megfelelő nyomtatásnál
korábban2

Végezze el a beállítást, és kezdjen
nyomtatni gyorsan és egyszerűen az
elülső LCD kijelző és a kezelőpanel
segítségével

Sokoldalú
Nyomtatás különféle anyagokra
108 mm-es szélességig

Sebesség

Ipari teljesítmény
Az alapkiépítés részét képező
fémváz, automata vágó és az
opcionális újratekercselő biztosítja
a tartósságot
Kiváló minőség
Élvezze a Változó Cseppméret
Technológiával biztosított Epson
nyomtatási minőséget

Kitűnő minőségű nyomatok
300 mm/mp nyomtatási sebességgel

ColorWorks C7500G
A kivételes nyomtatási minőséget a tartóssággal
kombinálja

UltraChrome DL
pigmenttintát használ
Elsősorban fényes
nyomathordozóra
történő nyomtatáshoz
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EGYSZERŰ ASZTALI SZÍNES
CÍMKENYOMTATÁS

ColorWorks C3500
A ColorWorks C3500 a ColorWorks termékcsalád legrugalmasabb tagja.
Egyszerű használni, nagyon kevés helyet foglal el az asztalon, bármi
nyomtatható vele a karszalagoktól a jegyeken és a belépőkártyákon
át a tartós, szintetikus címkékig. Mindezt a teljes színtartományban,
kiváló minőségben és 103 mm/mp-es nyomtatási sebességgel.

Egyszerűség
Címkenyomtatás perceken
belül, egyszerűen

Tartós

Főbb jellemzők
Kiváló minőségű, négyszínű tintasugaras
nyomtatás (CMYK)

Beépített automata vágó

A színenként cserélhető tintapatronok révén
pénz takarítható meg, mivel elegendő csak
az elhasznált színt kicserélni

Megfelel a BS5609 tanúsítványnak3

Könnyű telepítőszoftver mellékelve

A hosszú élettartamú,
pigmentalapú tinták ellenállnak
a víznek, nem kenődnek el,
és nem fakulnak ki

Gazdaságos
Egy nemrég készült
kutatási jelentés szerint
két versenytársával
összehasonlítva a ColorWorks
C3500 rendelkezett a legkisebb
oldalankénti nyomtatási
költséggel4
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Egyszerű használat
A tintaszint és a nyomtató aktuális
állapota nyomon követhető az
LCD kijelzőn

Kényelmes
Minden funkció könnyen elérhető
a nyomtató előlapjáról, még
a kellékanyagok cseréje is

Tartós nyomatok
Az Epson DURABrite Ultra
pigmenttintának köszönhetően
hosszú élettartamú nyomatokat
biztosít, amelyek ellenállnak az
elkenődésnek, a fakulásnak és
a legtöbb folyadéknak

Megbízható
Pontos vonalkódnyomtatást
biztosít az Epson automata
fúvóka-ellenőrző technológiájának
(AID) segítségével, amely észleli és
kijavítja az eltömődött fúvókákat

Nem igényel karbantartást
Nem szükséges a nyomtatófejet
vagy más mozgó alkatrészt
cserélni – ezek a nyomtató teljes
élettartama alatt kitartanak

Sokoldalú
Készítsen kiváló minőségű
nyomatokat sokféle anyagra,
többek között matt és fényes
bevonatú papírokra, illetve
műanyag hordozókra, többféle
formátumban és méretben

„Az üzleteinkben mindennek a minőséget,
a megbízhatóságot és a széles választékot
kell tükröznie. Az Epson ColorWorks
nyomtatói segítenek ennek elérésében.”
	
Wim Vandeputte, a Light Gallery pénzügyi vezetője
(a Philips Belgium NV részlegén)

ColorWorks C3400
A kompakt ColorWorks C3400 mindent tartalmaz, amivel jobb színes
jegyeket, feliratokat és címkéket nyomtathat asztali környezetben.
Az egyszerű, elölről történő működtetés lehetővé teszi a pult alatti
elhelyezést, míg a beépített automata vágó gyors és pontos
végeredményt biztosít.

Alacsony költség
Biztos befektetés az alacsony
kezdeti vásárlási költségnek
köszönhetően

Főbb jellemzők
Kiváló minőségű, színes (CMY) nyomtatás
igény szerint

Kompakt

Akár 92 mm/mp nyomtatási sebesség

Az egyszerű, elöl lévő
kezelőfelület és a kompakt
méret miatt pult alatt is
elhelyezhető

Beépített automata vágó

Rugalmas
Tartsa kézben az irányítást
a közvetlenül kezelhető
alkalmazásokkal, köztük az induló
címkenyomtató szoftverrel

Megbízható
Az automatikus fúvóka-ellenőrző
technológiával érzékeli és kijavítja
a fúvóka elzáródását vagy
a kimaradó pixeleket
a vonalkódokban

Környezetbarát
Az alacsony teljesítményfelvétellel
és a vízbázisú tinták használatával
csökkenti a környezeti terhelést
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GHS-KOMPATIBILIS NYOMTATÓ
A NAGY MÉRETŰ, SZÍNES
CÍMKÉKHEZ

ColorWorks C831
Ez az ipari teljesítményű Micro Piezo tintasugaras nyomtató
tökéletesen megfelel a nagy méretű GHS szabvány szerinti
hordó- és vegyszercímkék nyomtatásához.
Ötvözi egy masszív színes tintasugaras nyomtató valamennyi előnyét a 8 tűs
traktoradagoló pontosságával, továbbá megkapta a BS5609 tanúsítványt5
(megfelel a legújabb vegyszercímkézési GHS szabványnak). Gyors, akár
91,7 mm/mp nyomtatási sebesség, akár 203,2 mm széles nyomtatható
terület, a papírelakadás kiküszöbölése pontos címkeadagolással, valamint
nagy sűrűségű vonalkódnyomtatás.
Főbb jellemzők
Nagy címkék nyomtatása gyorsan és egyszerűen, többek között nagy méretű hordóés vegyszercímkék készítése
Ipari teljesítményű tintasugaras nyomtatóra épül, amely traktoros adagolással rendelkezik
Teljesen megfelel a BS5609 szabványoknak5
Csatlakozzon a szabványos párhuzamos, USB és LAN interfészekkel

Tartós
Megfelel a legújabb
vegyszercímkézési
GHS szabványoknak

Megbízható
Precíziós mérnöki munkán
alapul, és úgy tervezték,
hogy öt év kiváló minőségű,
problémamentes nyomtatást
biztosítson

Alacsony teljes bekerülési
költség
Alacsonyan tartja az állásidőt és
a költségeket, mivel soha nem
kell cserélni a nyomtatófejet
vagy a mozgó alkatrészeket

Gyors
Nyomtatás akár 91,7 mm/mp
nyomtatási sebességgel

Kiváló nyomtatási minőség
Kiváló minőségű, nagyfelbontású
nyomatok készítése akár
5760 × 1440 dpi felbontásban
Gazdaságos
A nagy kapacitású, színenként
cserélhető tintapatronokkal
alacsonyan tarthatók a költségek
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„Az Eastman által alkalmazott különleges
folyamatban nincs helye hibáknak.
Ezért abban a rendszerben bízunk csak
meg, amelyik támogatja a megbízható
és nyomon követhető anyagáramlást
üzemünk területén és a minőségellenőrzési
folyamataink során. Ezért számunkra az
Epson rendszere az ideális választás.”
	
Ando den Engelsman, az Eastman Chemicals
minőségbiztosítási szakértője

GHS-kompatibilis címkék készítése igény szerint
A tradicionális kétlépcsős címkenyomtatási folyamat az üres piktogramok
előnyomtatásából, majd a meghatározott címke hőtranszferes nyomtatással történő
felülnyomtatásából áll. Ez elkerülhetetlenül üres piktogramokhoz vezet. Az egyetlen
lehetőség ezeknek a helyeknek a lefedése, ami nyomtatási hibának látszik.
Azonban a ColorWorks sorozat segítségével egyetlen gördülékeny eljárással, egyszerűen,
pontosan és tökéletesen nyomtathat bármilyen piktogramot és információt az üres
címkékre. Az ipari tintasugaras technológiánk egy költséghatékony megoldás, hogy
vállalkozását az új követelmények szintjére hozza, és gördülékenyen működik a
DURABrite Ultra pigmenttintával és a PE Matte Label nyomathordozóval, minden
alkalommal tökéletes címkéket biztosítva.

A GHS szabványnak nem megfelelő piktogramok

Színes, igény szerint nyomtatott címke, amely
GHS-kompatibilis

Nincs
szimbólum

1

1
2
1

1

1 Különböző módszerek az előrenyomtatott
GHS-piktogramok lefedésére

1

1

1

1

1 Egyszerűen nyomtassa ki igény szerint a szükséges
piktogramokat és információkat

2 Üres piktogramok
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MELYIK TERMÉK ELÉGÍTI
KI AZ ÖN IGÉNYEIT?
A ColorWorks termékcsalád különböző termékei más-más
funkciókkal rendelkeznek.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy az egyes termékek és papírok mely alkalmazáshoz
illenek leginkább.

Nyomtató

Nyomathordozó

DURABrite Ultra pigmenttinta

•

GHS címkék
(>4" széles)

••

•

••

•

••

••

••

••

••

••

•

•

•

••

•

••

••

••

Vénycímkék

••

••

Laboratóriumi
címkék

••

••

••

Fecskendőcímkék

••

••

••

Gyógyszeripar
címkék

••

••

Polccímkék

•

••

••

•

Árcímkék

•

••

••

•

Recept címkék

••

••

••

•

Belépőjegyek

•

••

••

Személyazonosító
belépőkártyák

•

••

••

Kiskereskedelem

Jegynyomtatás

••

••

••

••

•

BOPP High
Gloss Label

•

GHS címkék
(<4" széles)

Gyógyszeripar
és egészségügy

••

••

BOPP Satin
Gloss Label

••

PE Matte
Label

EU energiacímkék

••

High Gloss
Label

Kozmetikai címkék

Premium
Matte Label

•

Premium
Matte Ticket

••

ColorWorks
C7500G

Csomagolási
címkék

ColorWorks
C7500

Gyártás

ColorWorks
C831

Étel- és italcímkék

ColorWorks
C3500

Alkalmazás

ColorWorks
C3400

Ipari

UltraChrome
DL
pigmenttinta

••

••

•

•• Ajánlott
• Erre is felhasználható

Amennyiben kérdése lenne termékeinkről vagy papírjainkról, kérjük látogasson el az alábbi weboldalra www.epson.eu/colorworks.
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MINŐSÉG
TECHNOLÓGIÁVAL
Az új PrecisionCore technológia, a festékcseppek elhelyezésének
pontossága és az Epson tinta kiváló minősége együtt egyedülálló
nyomtatási minőséget, megbízhatóságot és sebességet biztosít.

PrecisionCore technológia

Önálló karbantartás

Fúvóka-ellenőrzési technológia (NVT)

A PrecisionCore az Epson legkorszerűbb
nyomtatófej-architektúrája. A piacvezető
Micro TFP technológiára épül.
A PrecisionCore a jól ismert, az iparágban
vezető minőségünk és tartósságunk
motorja, amelyet a kereskedelmi
és ipari nyomtatásban szükséges nagy
sebességgel biztosít. Ez azt jelenti,
hogy a ColorWorks C7500/C7500G
egyet jelent a konzisztens, pontos
eredménnyel, különösen apró szövegek,
grafikák és vonalkódok esetében.

Ha a nyomtató bármilyen belső
karbantartást igényel, Önnek akkor sem
kell elvágni a papírt vagy megszakítani
a címkenyomtatást. A nyomtatófej két
pozícióban állhat („nyomtatás” és
„pihenő”), és a karbantartás idejére
egyszerűen a megfelelő pozícióba vált.

Nyomtatóinkat úgy terveztük, hogy
a lehető legkevesebb felhasználói
beavatkozással a lehető legtökéletesebben
nyomtassanak. Észrevétlenül ugyan, de az
NVT szüntelenül azon dolgozik, hogy
megtalálja és javítsa az eltömődött
fúvókákat, így növelve a működési
teljesítményt.
Vezérlőjel

Érzékelőjel

Piezo =
működtető elem

Piezo =
érzékelő

Visszamaradó rezgés
(nyomásváltozás)

Változó cseppméret technológia (VSDT)

Ponthelyettesítő funkció

Pigmenttinta-technológia

Az Epson VSDT a sebesség, a minőség és
a megbízhatóság tökéletes kombinációját
nyújtja. Ez a technológia nyomtatás
közben kiválasztja a legmegfelelőbb
cseppméretet, hogy az apró részletek is
tisztán kivehetővé váljanak, miközben
optimális hatékonyságot biztosít a
nagyobb egyszínű területek
nyomtatásában.

Az eltömődött fúvókákat az eszköz
rendszerint gyorsan megjavítja és újra
munkába állítja, de a nyomtatási minőség
az ideiglenesen eltömődött fúvókák
ellenére sem romlik. Ennek oka, hogy a
környező fúvókák nagyobb tintacseppeket
használnak, így nem maradnak ki foltok az
érintett nyomtatási területen.

Annak biztosítása érdekében, hogy
a ColorWorks C7500 sorozat a lehető
legjobban megfeleljen az ügyfelek
igényeinek, kétféle pigmenttintát
terveztünk, amelyek így egyedi
elvárásoknak is képesek megfelelni.
Az Epson DURABrite Ultra tintája olyan
ügyfelek számára ideális, akik tartós
nyomatokat szeretnének elsősorban
matt nyomathordozóra nyomtatni. Az
UltraChrome DL pigmenttinták kiváló
nyomtatási minőséget garantálnak,
elsősorban fényes nyomathordozókon.

Ponthelyettesítő funkció
nélkül
Ponthelyettesítő funkcióval
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TELJES SZOFTVERINTEGRÁCIÓ
Keményen dolgozunk, hogy elérhetővé tegyük az innovatív és az
ügyfelek igényeit előre látó szoftvermegoldásokat. A ColorWorks
termékcsaládunk kompatibilis a vezető szoftvergyártók megoldásaival,
a beágyazott programnyelveivel és emulációival. Ez biztosítja
a szükséges kifinomult funkciókat, emellett pedig megkönnyíti
a régi technológiák kiváltását.
Illesztőprogramok a Microsoft Windows operációs
rendszerhez és az Epson InstallNavi szoftver
A mellékelt Epson InstallNavi szoftverrel még a tapasztalatlan
felhasználók számára is gyerekjáték a nyomtató beállítása. Az
esetleges hibák elkerülése érdekében az alkalmazás lépésrőllépésre végigvezeti a felhasználót a nyomtató összeállításától
a konfiguráláson át a papírbeállításokig.

Közvetlen parancsvezérlés
Az új nyomtatónyelvünk – az ESC/Label – segítségével a C7500
sorozatú nyomtatók bármilyen operációs rendszerből és/vagy
szoftverarchitektúrából kezelhetők. Az ESC/Label a ZPLII-vel is
kompatibilis, így egyszerű alternatívát kínál a régi monokróm
címkenyomtatók helyett. A ZPLII-adatfolyam ráadásul az új
ESC/Label-parancsok vagy az Epson Printer Setting Utility
segítségével könnyedén bővíthető színekkel.

A C7500 sorozathoz az Epson InstallNavi szoftveren kívül
Microsoft Windows®-ra optimalizált nyomtatói illesztőprogramok
is elérhetők, hogy bármilyen Windows-alkalmazásról egyszerűen
lehessen nyomtatni.

+
Háttérkép

Változó adattartalom

=
Nyomtatott címke

Natív illesztőprogramok a vezető professzionális
címkézőszoftverekhez
A natív illesztőprogramok az ESC/Label segítségével lehetővé
teszik, hogy a szoftveralkalmazások hozzáférjenek és használják
a C7500 sorozat főbb funkcióit. Az illesztőprogramok
a szoftvergyártó webhelyéről tölthetők le.
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SAP HPV illesztőprogramok
Az Epson az első nyomtatógyártó, amely támogatja az SAP HVP
(High-Volume Printing) gyártói koncepcióját. Ez a lehető legjobb
teljesítményt és használhatóságot biztosítja, amikor nagy
mennyiségű színes anyagot nyomtat SAP-ból. A koncepció az
SAP EH&S WWI része, amelynek alapja egy az SAP által Windows
rendszerre kifejlesztett nyomtatófüggetlen illesztőprogram
a WWI-szerveren.

NYOMATHORDOZÓK
SZÉLES VÁLASZTÉKA
Nyomtasson kiváló minőségű grafikákat és fotókat matt és fényes
felületű papírok széles skálájára. Az Epson DURABrite Ultra és
UltraChrome DL pigmenttinták pontos, kenődésmentes, víznek
és egyéb folyadéknak is ellenálló nyomatokat eredményeznek.

Premium Matte Ticket

Premium Matte Label

High Gloss Label

A sima, élénkfehér matt bevonatú, 127 μm
(107 g/m) vastagságú tintasugaras papírt
magas minőségű grafikákra és fotókra
optimalizáltuk, ezért ideális választás
jegynyomtatáshoz és plakátokhoz.

A sima, élénkfehér matt bevonatú, fotó
minőségű nyomtatáshoz ideális címkék
gyorsan száradó, karcolás-, víz- és hőálló
nyomatokat eredményeznek.

A magasfényű bevonattal rendelkező
papírok mikroporózus felületének
jobb felszívóképessége garantálja a
fotóminőségű nyomatokat, ugyanakkor
a tartós akrilragasztó számos felületen
jól megtapad.

Tökéletes választás jegynyomtatáshoz,
belépőkártyákhoz, árcímkékhez és
poszterekhez

Ideális választás többek között vonalkód
címkékhez, kiskereskedelmi termékek
dobozainak címkézéséhez vagy
gyógyszercímkékhez

A legjobb választás termékcímkékhez
és fogyasztói termékek dobozainak
felcímkézéséhez

A még alacsony hőmérséklet mellett is tartós
akrilragasztó hőellenállása kiváló

Kenődésnek, víznek és egyéb folyadékoknak
ellenálló nyomatok

Prémium matt bevonat a fotorealisztikus
nyomatokért
Gyorsan száradó, karcolás- és vízálló
végeredmény

Kiváló hőellenállású, tartós akrilragasztó

Kenődésnek, víznek és egyéb folyadékoknak
ellenálló nyomatok

PE Matte Label

BOPP High Gloss Label

BOPP Satin Gloss Label

Nyomtasson a szélsőséges körülményeket
is jól tűrő, hosszú élettartamú, tartós
szintetikus ragasztójú címkéket. Kiváló
minőségű, szkennelhető címkék, amelyek
ellenállnak az elkenődésnek, a víznek és
a legtöbb vegyszernek.

Fehér, magasfényű, bevonatos BOPP
(biaxiálisan orientált polipropilén) címke
vízbázisú akrilragasztóval a tartós tapadás
érdekében.

Fehér, selyemfényű, bevonatos BOPP
címkék vízbázisú akrilragasztóval a tartós
tapadás érdekében.

BS5609 tanúsítvány a GHS szabványnak
megfelelő vegyszercímkézéshez

Magasfényű bevonat, ideális választás
fogyasztói termékek kiváló minőségű
termékcímkéihez

Selyemfényű bevonat, ideális választás
fogyasztói termékek kiváló minőségű
termékcímkéihez

Tartós, szintetikus (polipropilén-alapú) címkék

Tartós, szintetikus (polipropilén-alapú) címkék

Víznek és sok más folyadéknak ellenáll

Víznek és sok más folyadéknak ellenáll

Univerzális, tartós akrilragasztó

Univerzális, tartós akrilragasztó

Rendkívül tartós és megbízható, ellenáll
a legtöbb vegyszernek
Tartós akrilragasztó, kiváló víz- és
hőellenállással
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KELLÉKANYAGOK
ÉS OPCIÓK
Nyomtatók
Név
ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

Kellékanyagok

Csatlakozók

Termékkód

Név

Típus

USB és
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Karbantartó
kazetta

SJIC26P(C)

Cián

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Sárga

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Fekete

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Karbantartó
kazetta

SJIC30P(C)

Cián

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Sárga

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Fekete

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Karbantartó
kazetta

SJIC22P(C)

Cián

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Sárga

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Fekete

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Cián

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Sárga

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Fekete

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

Háromszínű
CMY

78,9 ml

C33S020464

USB és
Ethernet

USB és
Ethernet

USB és
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapacitás

Termékkód

Kép

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Feltekercselő

 nyomtatóra vonatkozó jótállás érvényes a nyomtatófejre is. A nyomtató normál jótállása 1 év vagy 500 km összesített nyomtatási hossz (amelyik előbb bekövetkezik). Az opcionális meghosszabbított
A
jótállási ajánlatokért lépjen kapcsolatba a régiójában lévő hivatalos Epson-forgalmazóval.
A ColorWorks C7500 élettartama 500 km adagolt papírhosszban került meghatározásra.
3
Epson PE Matte Label papírral nyomtatva.
4
A TÜV Rheinland LGA Products GmbH által 2014 augusztusában elvégzett kutatás alapján. A teljes jelentés megtekintéséhez látogasson el a http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/
TUV-final-report-corrected.pdf címre.
5
Megfelel a legújabb vegyszercímkézésre vonatkozó GHS szabványoknak.
1

2
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A NYOMTATÓK
MŰSZAKI ADATAI

Technológia

C3400

C3500

C831

C7500

C7500G

Soros tintasugaras
nyomtató
(MicroPiezo)

Soros tintasugaras
nyomtató
(MicroPiezo)

Soros tintasugaras
nyomtató
(MicroPiezo)

Sornyomtató
(PrecisionCore
MicroTFP)

Sornyomtató
(PrecisionCore
MicroTFP)

Színenként
180 fúvóka

Színenként
360 fúvóka

Színenként
360 fúvóka

Színenként
600 fúvóka

Színenként
600 fúvóka

Magenta, sárga,
cián

Magenta, sárga,
cián, fekete

Magenta, sárga,
cián, fekete

Magenta, sárga,
cián, fekete

Magenta, sárga,
cián, fekete

Tintatechnológia

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Nyomtatási
sebesség

Max. 92 mm/mp
360 × 180 DPI
felbontásnál
(56 mm nyomtatási
szélesség)

Max. 103 mm/mp
360 × 360 DPI
felbontásnál
(56 mm nyomtatási
szélesség)

Max. 92 mm/mp
360 × 360 DPI
felbontásnál

Max. 300 mm/mp
600 × 1200 DPI
felbontásnál
(108 mm nyomtatási
szélesség)

Max. 300 mm/mp
600 × 1200 DPI
felbontásnál
(108 mm nyomtatási
szélesség)

Nyomtatási
felbontás

Max. 720 × 360 DPI

Max. 720 × 360 DPI

Max. 5760 × 1440
DPI

Nyomtatási
szélesség

Max. 104 mm

Max. 104 mm

Max. 203 mm

Nyomtatási mód

Fúvókakonfiguráció
Színek

Nyomtatás

Nyomathordozó

Formátumok

Szélesség
Típus

Általános
adatok

Csatlakozók

Automata vágó
Tápfeszültség
Teljesítményfelvétel

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Leporelló
nyomathordozó
továbbítóval
Min. 76 mm,
max. 241 mm

Folytonos címke,
Folytonos címke,
Leporelló papír,
leporelló papír,
leporelló papír,
formára vágott címke
formára vágott címke, formára vágott címke,
fekete jeles papír,
fekete jeles papír,
fekete jeles címke
fekete jeles címke
B típusú USB 2.0,
Ethernet csatlakozó
(100 Base-TX/
10 Base-T)
(opcionális)

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Tekercs
Tekercs
(8"-os külső átmérő), (8"-os külső átmérő),
leporelló papír
leporelló papír
Min. 50 mm,
max. 112 mm

Min. 50 mm,
max. 112 mm

Formára vágott
címke, fekete jeles
papír, fekete jeles
címke

Formára vágott
címke, fekete jeles
papír, fekete jeles
címke

B típusú USB 2.0,
B típusú USB 2.0,
A típusú USB 2.0,
Ethernet csatlakozó Ethernet csatlakozó Ethernet csatlakozó
(100 Base-TX/
(100 Base-TX/
(100 Base-TX/
10 Base-T)
10 Base-T), kétirányú
10 Base-T)
párhuzamos

A típusú USB 2.0,
Ethernet csatlakozó
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Alap

Alap

–

Alap

Alap

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

100 – 240 V,
50 – 60 Hz

Készenléti
állapotban: Kb. 5 W,
nyomtatás közben:
Kb. 26 W

Készenléti
állapotban: Kb. 3 W,
nyomtatás közben:
Kb. 30 W

Készenléti
állapotban: Kb. 8 W,
nyomtatás közben:
Kb. 33 W

Készenléti
állapotban: Kb. 4 W,
nyomtatás közben:
Kb. 86 W

Készenléti
állapotban: Kb. 4 W,
nyomtatás közben:
Kb. 86 W

Hőmérséklet/
páratartalom

Tároláskor:
Tároláskor:
Tároláskor:
Tároláskor:
Tároláskor:
-20 – 60 °C
-20 – 60 °C
-20 – 40 °C
-20 – 60 °C
-20 – 60 °C
(5 – 85% rel. páratart.), (5 – 85% rel. páratart.), (5 – 85% rel. páratart.), (5 – 85% rel. páratart.), (5 – 85% rel. páratart.),
nyomtatás közben:
nyomtatás közben:
nyomtatás közben:
nyomtatás közben:
nyomtatás közben:
10 – 35 °C (20 – 80% 10 – 35 °C (20 – 80% 10 – 35 °C (20 – 80% 5 – 35 °C (20 – 80%
5 – 35 °C (20 – 80%
rel. páratart.)
rel. páratart.)
rel. páratart.)
rel. páratart.)
rel. páratart.)

Termék méretei

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(szélesség × mélység (szélesség × mélység (szélesség × mélység (szélesség × mélység (szélesség × mélység
× magasság)
× magasság)
× magasság)
× magasság)
× magasság)

Termék súlya
Szoftverek

Tekercs
Tekercs
(4"-os külső átmérő), (4"-os külső átmérő),
leporelló papír
leporelló papír

Max. 600 × 1200 DPI Max. 600 × 1200 DPI

Nyomtatóillesztőprogramok
Utasításkészlet

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label
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Az Epson megbízható, innovatív, energiatakarékos és újrahasznosítható termékek létrehozására törekszik. Kevesebb erőforrást használunk,
ezzel biztosítjuk mindannyiunknak az élhetőbb környezetet.
Nem minden termék érhető el minden országban. További információkért kérjük keresse fel az Epson magyarországi képviseletét vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

