Kolorowe drukarki Epson ColorWorks do etykiet

KOLOROWE ETYKIETY
NA ŻĄDANIE
W ŚWIETNEJ CENIE

KOLOROWE ETYKIETY
NA ŻĄDANIE
Nasze urządzenia pozwalają drukować niestandardowe kolorowe
etykiety, które z daleka przyciągają wzrok. Dzięki produktom
ColorWorks firmy Epson możesz zapomnieć o drukowaniu
dwuetapowym i wstępnych zamówieniach, co wiązało się z dużą
ilością odpadów. Teraz od razu drukujesz w pełnym kolorze tyle
etykiet, ile potrzebujesz, wykorzystując własne wzory.
Uproszczenie produkcji kolorowych etykiet
Nasze kolorowe atramentowe drukarki etykiet eliminują tradycyjne problemy z nadrukami
termicznymi. Teraz można łatwo drukować na żądanie własne, niestandardowe, kolorowe
etykiety, bilety i oznakowania o wysokiej jakości. Koniec z traceniem czasu, problemami
i odpadami. Nie ma już konieczności gromadzenia dużych zapasów, zapewniony jest
brak przestojów w produkcji, wyeliminowanie utraty zamówień i opóźnień w dostawach.

Stary proces

Nowy proces (wydruk na żądanie)

1 Wstępnie przygotowane kolor i dane statyczne

1 Drukowanie etykiet w pełnym kolorze za pierwszym razem

2 Nadrukowywanie elementów w czerni i danych zmiennych
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Trwałe, niedrogie kolorowe etykiety do wielu różnych zastosowań
Produkcja/przemysł, handel detaliczny, farmacja, opieka zdrowotna, bilety, plakietki
i wiele innych — w naszej ofercie ColorWorks każdy klient znajdzie produkt, dzięki
któremu odczuje ekonomiczną różnicę, mając możliwość drukowania precyzyjnie
dopasowanych etykiet dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Modele C3500 i C831
stanowią doskonałą propozycję dla użytkowników chcących drukować etykiety/
metki zgodne z najnowszymi normami GHS (Globally Harmonised System)
dotyczącymi oznaczeń chemicznych.

Produkcja/Przemysł

Farmacja i opieka zdrowotna

Sklep

Bilety i plakietki

Lepsze zarządzanie zapasami

Wyróżnienie najważniejszych
informacji o pacjentach

Lepsza świadomość produktów

Drukowanie indywidualnie
zaprojektowanych biletów
i plakietek identyfikacyjnych

Uproszczone procedury
operacyjne
Podkreślenie ważnych informacji
Lepsza widoczność i większa
wyrazistość marki
Zgodność z normami GHS

Łatwe drukowanie dużych ilości
etykiet
Spójne i czytelne oznakowanie
na etykietach

Podkreślenie danych technicznych
produktu
Atrakcyjniejszy wizerunek marki
Etykiety specjalne i okazyjne

Precyzyjna komunikacja
Lepsza identyfikacja wzrokowa

Mniejsze ryzyko błędów

Korzyści z drukowania etykiet kolorowych na żądanie

Przejmij kontrolę

Lepsza wydajność

Wszechstronność

Większa szybkość

Bez zamawiania wstępnie
zadrukowanych etykiet

Brak czasu spędzonego na
zdobywanie poprawnych wstępnie
przygotowanych etykiet

Błyskawiczne drukowanie
niestandardowych etykiet

Druk w kolorze przy zachowaniu
szybkości drukowania

Zmieniasz wzór w biegu, drukujesz
tylko tyle etykiet, ile potrzebujesz

Istotne skrócenie całkowitego
czasu produkcji etykiety

Teraz pełna kontrola nad całym
procesem produkcji etykiet

Brak przerw w produkcji na zmianę
wstępnie przygotowanych rolek

Brak nieoczekiwanych opłat

Brak zniszczonych etykiet

Istotne zmniejszenie zapasów etykiet

Mniejszy koszt niestandardowych nadruków
wstępnych

Eliminacja odrzutów etykiet ze względu
na zmiany wzoru

Koniec z półkami pełnymi wstępnie
przygotowanych rolek

Zmniejszenie liczby błędów podczas
przygotowywania etykiet, a tym samym
spóźnionych dostaw i kar

Brak konieczności zamawiania większej o 10%
ilości wstępnie przygotowanych etykiet

Zamawiasz i otrzymujesz jeden rodzaj
etykiet: puste
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WPROWADZANIE NOWYCH
STANDARDÓW DO
PRZEMYSŁOWEGO
DRUKOWANIA ETYKIET

Seria ColorWorks C7500
Możliwość drukowania na
miejscu sprawia, że cały proces
produkcji etykiet jest szybszy,
bardziej niezawodny i tańszy.
Seria ColorWorks C7500
zapewnia idealne kolorowe
etykiety, które nie tylko pięknie
się prezentują, ale także są
trwałe i wyraziste.

Spójne wydruki, minimalny
czas przestoju

Bezproblemowa konfiguracja i obsługa

Większa niezawodność i perfekcja
każdego wydruku dzięki trwałym
podzespołom, takim jak nowoczesna
głowica drukująca MicroTFP
PrecisionCore. Technologia kontrolująca
stan dyszy zapewnia stałą jakość druku,
wykrywając zablokowane dysze, co
kompensuje straty.

Wyświetlacz LCD i panel sterowania
umożliwiają szybką, łatwą konfigurację
urządzenia. Najnowszy zestaw poleceń
ESC/Label umożliwia zintegrowanie
drukarki w dowolnym systemie
operacyjnym. Urządzenie posiada
w zestawie kompletne oprogramowanie
ułatwiające instalację.

Niezawodność i niski koszt eksploatacji
Zastosowanie trwałej głowicy zapewnia
niezawodność i znaczne obniżenie
kosztów. Standardowy okres
gwarancji upływa po roku korzystania
z urządzenia albo wydrukowaniu
materiałów o łącznej długości
500 km, w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej1.

ColorWorks C7500
Idealne rozwiązanie do zastosowań, gdzie liczy się trwałość

Wykorzystuje tusz
pigmentowy Epson
DURABrite Ultra
Do drukowania
głównie na matowych
nośnikach
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Drukarka klasy przemysłowej
Urządzenie jest standardowo
wyposażone w metalową obudowę
i automatyczną gilotynę. Opcjonalnie
dostępna jest przewijarka.
Wysoka jakość
Doskonałą jakość wydruków
gwarantuje technologia kropli
o zmiennej wielkości firmy Epson
Plug and play
Wbudowana emulacja ZPLII
i język ESC/Label zapewniają
bezproblemową integrację
Wszechstronność
Duży wybór nośników i szerokości
do 108 mm

Trwałość

Znakomita jakość druku

Nowa trwała głowica PrecisionCore
i technologia kontrolująca stan
dyszy zapewniają doskonałą
wydajność

Rozdzielczość 600×1200 dpi
gwarantuje doskonałą jakość
wydruków

Niezawodność

Prostota

Świadomość, że żadnego
z głównych komponentów nie
trzeba będzie wymieniać przez
kolejne 500 km wydruku, zwiększa
komfort korzystania2

Wyświetlacz LCD i panel sterowania
z przodu urządzenia umożliwiają
szybką, łatwą konfigurację

Szybkość
Doskonałe rezultaty przy szybkości
drukowania 300 mm/s

ColorWorks C7500G
Połączenie doskonałej jakości druku z trwałością

Wykorzystuje tusz
pigmentowy
UltraChrome DL
Do drukowania głównie
na błyszczących
nośnikach
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ŁATWE DRUKOWANIE
KOLOROWYCH ETYKIET
W BIURZE

ColorWorks C3500
Drukarka ColorWorks C3500 to najbardziej wszechstronne
urządzenie z rodziny ColorWorks. Drukarka jest łatwa w obsłudze,
zajmuje bardzo mało miejsca na biurku, a jednocześnie umożliwia
drukowanie wszystkiego: opasek, biletów lub plakietek, a nawet
trwałych etykiet syntetycznych. Można drukować wysokiej jakości
etykiety w pełnym kolorze z szybkością do 103 mm/s.
Najważniejsze cechy
Wysokiej jakości druk atramentowy z czterech
kolorów wyjściowych (CMYK)
Pojedyncze wkłady atramentowe zapewniają
oszczędności — wymienia się tylko zużyty kolor

Wbudowana automatyczna gilotyna
W zestawie proste oprogramowanie
konfiguracyjne
Zgodność z normą BS56093

Łatwe drukowanie
Bezproblemowe drukowanie
etykiet w kilka minut

Trwałość
Trwałe tusze pigmentowe
odporne na tworzenie smug,
działanie wody i blaknięcie

Oszczędność
Wyniki przeprowadzonych
ostatnio badań wykazały,
że model ColorWorks C3500
charakteryzuje się najniższym
kosztem atramentu na wydruk
w porównaniu z dwoma
konkurencyjnymi urządzeniami4
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Prosta obsługa
Panel LCD ułatwia monitorowanie
poziomu tuszu i informacji
o stanie drukarki

Wygoda
Łatwość obsługi dzięki
dostępności wszystkich
funkcji i wymianie materiałów
eksploatacyjnych od przodu

Trwałe wydruki
Tusz pigmentowy Epson
DURABrite Ultra pozwala uzyskać
trwałe wydruki odporne na
rozmazywanie, blaknięcie oraz
zalanie większością płynów

Niezawodność
Technologia automatycznej
kontroli dysz (AID) firmy
Epson wykrywa i oczyszcza
zatkane dysze, gwarantując
bardzo precyzyjne drukowanie
kodów kreskowych

Nie wymaga konserwacji
Nie ma potrzeby wymieniania
głowic ani innych podzespołów
przez cały okres eksploatacji
urządzenia

Wszechstronność
Tworzy wysokiej jakości wydruki
na szerokiej gamie materiałów, jak
papier z matową i błyszczącą
powłoką oraz nośniki syntetyczne
w różnych formatach i rozmiarach

„Zależy nam na wysokiej jakości,
niezawodności i różnorodności oferty w
naszych sklepach. Drukarka ColorWorks
pomaga nam osiągnąć ten cel.”
	Wim Vandeputte, kierownik finansowy
w Light Gallery (Oddział Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Kompaktowa drukarka ColorWorks C3400 ma wszystko, czego
potrzeba do drukowania kolorowych biletów, oznakowań i etykiet
w środowisku biurowym. Dzięki panelowi sterowania z przodu
urządzenie można ustawić pod ladą, a wbudowana automatyczna
gilotyna zapewnia szybkie, dokładne wykończenie.

Niskie koszty
Bezpieczeństwo inwestycji
dzięki niskiemu początkowemu
kosztowi zakupu

Najważniejsze cechy

Kompaktowa

Wysokiej jakości druk kolorowy (CMY) na żądanie
Drukowanie z szybkością do 92 mm/s

Łatwa obsługa przez przedni
panel oraz niewielkie rozmiary
umożliwiające zmieszczenie
pod ladą

Wbudowana automatyczna gilotyna

Wszechstronność
Bezpośrednie sterowanie
z aplikacji, w tym podstawowego
programu do projektowania etykiet

Niezawodność
Technologia automatycznej
kontroli dysz wykrywa i oczyszcza
zatkane dysze oraz eliminuje
martwe piksele w kodach
kreskowych

Ekologia
Ograniczony wpływ na środowisko
dzięki atramentom na bazie wody
oraz niskiemu poborowi mocy
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DRUKARKA DO DUŻYCH
KOLOROWYCH ETYKIET,
ZGODNA Z GHS

ColorWorks C831
To przemysłowa atramentowa drukarka etykiet z technologią
Micro Piezo, która doskonale nadaje się do generowania
wielkoformatowych etykiet na bębny i środki chemiczne,
zgodnych z wytycznymi GHS.
Łączy w sobie wszystkie zalety wytrzymałej kolorowej drukarki
atramentowej z precyzją 8-kołkowego traktora pchającego. Jest
pierwszą drukarką atramentową, która uzyskała certyfikat BS56095
(spełnia najnowsze normy GHS dotyczące oznaczeń na środki
chemiczne). Oferuje druk z szybkością do 91,7 mm/s, obszar druku
o szerokości do 203,2 mm, precyzyjne podawanie arkuszy ograniczające
ryzyko zacięcia oraz drukowanie kodów kreskowych o wysokiej gęstości.
Najważniejsze cechy
Umożliwia łatwe i szybkie drukowanie dużych etykiet, w tym wielkoformatowych etykiet
na bębny i środki chemiczne
Przemysłowa drukarka atramentowa z traktorem pchającym
Zgodność z normami BS56095
Możliwość połączenia przez standardowy port równoległy, USB i interfejs LAN

Trwałość
Zgodna z najnowszymi
normami GHS dotyczącymi
etykiet na środki chemiczne

Niezawodność
Konstrukcja mająca zapewnić
5 lat bezproblemowego
drukowania w wysokiej jakości

Niski całkowity koszt
eksploatacji
Niskie koszty i minimum
przestojów — nie ma potrzeby
wymieniania głowic ani innych
podzespołów przez cały okres
eksploatacji drukarki

Szybkość
Drukowanie do 91,7 mm/s

Znakomita jakość druku
Jakość wydruku etykiet w wysokiej
rozdzielczości do 5760 × 1440 dpi

Oszczędność
Niskie koszty druku dzięki
pojemnym, pojedynczym
wkładom atramentowym
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„Specyficzne procesy stosowane
w Eastman nie zostawiają żadnego
marginesu na błąd. Dlatego
potrzebujemy systemu produkcji
etykiet, który zapewni niezawodną
identyfikację i śledzenie obiegu
materiałów w zakładzie oraz wsparcie
dla wszystkich niezbędnych procedur
kontroli jakości. W tym kontekście
rozwiązania Epson są najlepsze.”
	Specjalista ds. jakości w Eastman Chemicals
Drukowanie na żądanie etykiet zgodnych z GHS
Tradycyjny dwuetapowy proces drukowania etykiet polega na wstępnym druku pustych
piktogramów, a następnie nadrukowywaniu na nich określonych informacji przy użyciu
technologii termotransferowej. Niestety wiąże się to z pozostawianiem pustych
piktogramów. W takiej sytuacji konieczne jest powtórne pokrycie tych powierzchni,
ale wydruk może wyglądać nieprofesjonalnie.
Urządzenia z serii ColorWorks umożliwiają łatwe i precyzyjne drukowanie wszystkich
piktogramów wraz z informacjami na pustej etykiecie w ramach jednego procesu. Nasza
technologia atramentowego druku przemysłowego pozwala usprawnić pracę w firmie
dzięki możliwości drukowania perfekcyjnych etykiet na żądanie z wykorzystaniem tuszu
pigmentowego DURABrite Ultra i matowych polietylenowych nośników.

Piktogramy niezgodne z przepisami GHS

Drukowanie etykiet zgodnych z przepisami GHS
w pełnym kolorze na żądanie

Brak
symbolu

1

1
2
1

1

1 Różne sposoby pokrywania wstępnie wydrukowanych
piktogramów GHS

1

1

1

1

1 Precyzyjne, wyraźne wydruki piktogramów i informacji
na indywidualne zamówienie

2 Puste piktogramy
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KTÓRY PRODUKT JEST
ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?
Każdy produkt z rodziny ColorWorks oferuje różne możliwości.
Poniższa tabela pokazuje w sposób ogólny urządzenia i nośniki najlepiej nadające
się do poszczególnych zastosowań.

Drukarka

Nośnik
Tusz
pigmentowy
UltraChrome DL

Tusz pigmentowy
DURABrite Ultra

•

Etykiety GHS
(szerokość
ponad 4 cale)

••

•

••

•

••

••

••

••

••

•

•

•

••

••

•

••

••

••

Etykiety na recepty

••

••

Etykiety
laboratoryjne

••

••

••

Etykiety na
strzykawki

••

••

••

Etykiety
farmaceutyczne

••

••

Etykiety półkowe

•

••

••

•

Etykiety cenowe

•

••

••

•

Etykiety
z przepisami

••

••

••

•

Bilety na imprezy

•

••

••

Plakietki
identyfikacyjne

•

••

••

Farmacja i opieka
zdrowotna

Bilety i plakietki

••

••

••

••

•

O wysokim
połysku do
etykiet BOPP

•

Etykiety GHS
(szerokość
poniżej 4 cali)

Sklep

••

••

O satynowym
połysku do
etykiet BOPP

••

Matowy
polietylenowy
do etykiet

Etykiety UE
dotyczące
energooszczędności

••

O wysokim
połysku do
etykiet

Etykiety na
kosmetykach

Matowy
Premium do
etykiet

•

Matowy
Premium do
biletów

••

ColorWorks
C7500G

Etykiety na
opakowaniach

ColorWorks
C7500

Produkcja/
Przemysł

ColorWorks
C831

Etykiety na
żywności
i napojach

ColorWorks
C3500

Zastosowanie

ColorWorks
C3400

Branża

••

••

•• Zalecane
• Również się nadaje

Jeśli masz pytania dotyczące naszych urządzeń lub nośników, odwiedź stronę www.epson.eu/colorworks
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•

JAKOŚĆ DZIĘKI
TECHNOLOGII
To połączenie technologii PrecisionCore, dokładności
umiejscawiania punktów oraz doskonałej jakości atramentów
Epson sprawia, że uzyskiwana jest niezrównana jakość druku,
niezawodność i szybkość.
Technologia PrecisionCore

Samodzielna konserwacja

Technologia kontrolująca stan
dyszy (NVT)

PrecisionCore to najbardziej
zaawansowana architektura głowicy
drukującej firmy Epson. Opiera się ona
na naszej wiodącej na rynku technologii
Micro TFP. PrecisionCore zapewnia
najlepszą jakość i trwałość wydruków,
z których słynie firma Epson, oraz dużą
szybkość drukowania niezbędną w handlu
i przemyśle. Doskonała, niezmienna jakość
wydruków drukarek ColorWorks C7500
i C7500G to podstawa niezawodności
i dokładności, która sprawdza się
szczególnie przy drukowaniu niewielkiego
tekstu, grafik i kodów kreskowych.

Aby przeprowadzić czynności
konserwacyjne, nie trzeba przerywać
drukowania etykiet ani wyjmować nośnika.
Głowica automatycznie przesunie się do
pozycji wyjściowej, gdzie zostanie
poddana konserwacji. Po jej zakończeniu
głowica wróci do pozycji drukowania.

Drukarki zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby jakość druku nigdy się nie
pogarszała oraz aby użytkownik nie
musiał samodzielnie dokonywać
czynności konserwacyjnych. Technologia
NVT nieustannie sprawdza stan
zablokowania dysz, maksymalizując
wydajność w trakcie pracy.
Sygnał sterujący

Sygnał detekcji

Piezo =
Mechanizm
sterujący

Piezo =
Czujnik

Szczątkowe drgania
(zmiana ciśnienia)

Technologia kropli o zmiennej
wielkości (VSDT)

Funkcja zastępowania
zablokowanej dyszy

System Epson VSDT gwarantuje
doskonałe połączenie szybkości, jakości
i wydajnego zużycia atramentu.
Technologia ta umożliwia drukowanie
kroplami o optymalnym rozmiarze,
zapewniając szczegółowe odwzorowanie
najdrobniejszych detali, a jednocześnie
zapewnia doskonałą wydajność wydruku
większych obszarów kolorowych.

Zablokowane dysze są zazwyczaj szybko
i automatycznie oczyszczane. Jeśli jednak
dysza pozostaje niedrożna, funkcja
zastępowania zablokowanej dyszy dba
o to, aby jakość druku się nie pogorszyła.
Jej działanie polega na przesłaniu
instrukcji do sąsiednich dyszy, aby
te nanosiły większe krople atramentu,
pokrywając wszystkie pominięte miejsca.

Technologia tuszu pigmentowego
Aby mieć pewność, że drukarki serii
ColorWorks C7500 spełniają oczekiwania
wszystkich klientów, opracowano dwa
rodzaje tuszów pigmentowych
przeznaczonych do różnych zastosowań.
Tusz DURABrite Ultra gwarantuje trwałość
wydruków przede wszystkim na matowych
nośnikach. Natomiast tusz UltraChrome
DL zapewnia najwyższą jakość i trwałość
druku na błyszczących nośnikach.

Bez funkcji zastępowania
zablokowanej dyszy
Z funkcją zastępowania
zablokowanej dyszy
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PEŁNA INTEGRACJA Z
OPROGRAMOWANIEM
Dokładamy wszelkich starań, by przewidywać potrzeby klientów i zapewnić
innowacyjne oprogramowanie dostosowane do ich potrzeb. Nasza seria
ColorWorks jest zgodna z systemami oprogramowania czołowych
dostawców, językami programowania i narzędziami emulacji. Dzięki temu
klienci mogą korzystać z zaawansowanych funkcji i bez problemu
zastępować nieaktualną infrastrukturę aplikacyjną.
Sterowniki do systemu Microsoft Windows i oprogramowanie
Epson InstallNavi

Sterowanie bezpośrednie

Pierwsze skonfigurowanie drukarki będzie łatwe nawet dla
niedoświadczonych użytkowników. Zadba o to aplikacja InstallNavi dołączona do urządzenia. Prowadzi ona przez wszystkie
kolejne kroki procedury — od podłączenia, do określenia ustawień
drukarki i nośników. Po prostu nie da się popełnić błędów.

Nowy język programowania dla drukarek — ESC/Label —
umożliwia użytkownikom pełną obsługę drukarek serii C7500 za
pomocą dowolnego oprogramowania w dowolnym systemie
operacyjnym. Język ESC/Label jest zgodny z językiem ZPL II,
co ułatwia współpracę z dotychczas wykorzystywanymi
monochromatycznymi drukarkami etykiet. Ponadto dzięki nowym
poleceniom języka ESC/Label i Narzędziu konfiguracji drukarek
Epson strumień danych języka ZPL II można w prosty sposób
wzbogacić informacjami o kolorach.

Poza aplikacją Epson InstallNavi do drukarki dołączono także
sterowniki dla systemu Microsoft Windows® umożliwiające
drukowanie etykiet za pomocą drukarek serii C7500 z dowolnej
aplikacji systemu Windows.

+
Obraz tła

Zmienne dane

=
Etykieta

Sterowniki do wiodącego oprogramowania
do drukowania etykiet

Sterowniki SAP HPV

Sterowniki współpracujące z wiodącym oprogramowaniem
wykorzystują język ESC/Label do komunikacji z drukarkami
serii C7500 i obsługi wszystkich ich funkcji. Można je pobrać
ze stron internetowych dostawców oprogramowania.

Firma Epson jako pierwsza na świecie wyprodukowała drukarki
zgodne z koncepcją druku wysokonakładowego (High-Volume
Printing, HVP) firmy SAP. Pozwala to na uzyskanie najwyższej
wydajności przy wysokonakładowym druku materiałów
kolorowych z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP.
Koncepcja HVP stanowi element programu EH&S WWI firmy SAP,
a jej sednem jest uniwersalny sterownik drukarki dla systemu
Windows (opracowany przez firmę SAP), zainstalowany na
serwerze WWI.
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RÓŻNORODNE
NOŚNIKI
Można drukować wysokiej jakości grafikę i zdjęcia na szerokiej
gamie nośników matowych i powlekanych błyszczących. Tusze
pigmentowe DURABrite Ultra i UltraChrome DL zapewniają
precyzyjne, pozbawione smug wydruki, odporne na działanie
wody i innych cieczy.

Matowy Premium do biletów

Matowy Premium do etykiet

O wysokim połysku do etykiet

Ten gładki, jasnobiały matowy powlekany
papier do drukarek atramentowych
zoptymalizowano pod kątem druku
wysokiej jakości grafik i zdjęć. Przy
grubości 127 μm (107 g/m²) doskonale
nadaje się do produkcji biletów i reklam
wizualnych.

Ten gładki, jasnobiały matowy nośnik
do etykiet nadaje się idealnie do
wydruków o jakości fotograficznej.
Tworzy szybkoschnące wydruki
odporne na zarysowania oraz
działanie wody i ciepła.

Ten powlekany nośnik o wysokim połysku
ma chłonną powierzchnię z mikroporami,
co umożliwia druk w jakości fotograficznej,
oraz trwałą akrylową warstwę
samoprzylepną, która zapewnia
przyleganie do różnych powierzchni.

Idealny do biletów, plakietek identyfikacyjnych,
etykiet półkowych i elementów reklamowych

Idealny do etykiet z kodami kreskowymi, etykiet
na opakowania produktów konsumpcyjnych,
etykiet farmaceutycznych itd.

Idealne do etykiet produktów oraz etykiet na
opakowania produktów konsumpcyjnych

Wysokiej klasy matowa powłoka dająca efekt
fotorealizmu
Szybkoschnące wydruki odporne zarysowania
i działanie wody

Trwała akrylowa warstwa samoprzylepna jest
bardzo odporna na ciepło, nawet w niskich
temperaturach

Trwała warstwa samoprzylepna o wysokiej
odporności na ciepło
Wydruki są odporne na rozmazania oraz
działanie wody i innych płynów

Wydruki są odporne na rozmazania oraz
działanie wody i innych płynów

Matowy polietylenowy do etykiet

O wysokim połysku do etykiet BOPP

O satynowym połysku do etykiet BOPP

Drukowanie długowiecznych i trwałych
syntetycznych etykiet samoprzylepnych
odpornych na skrajne warunki. Wysokiej
jakości etykiety nadające się do
skanowania są odporne na rozmazywanie
oraz działanie wody i większości środków
chemicznych.

Białe etykiety o wysokim połysku pokryte
BOPP (dwuosiowo zorientowana folia
polipropylenowa) do drukarek
atramentowych z klejem akrylowym na
bazie wody dla trwałego mocowania.

Białe etykiety o satynowym połysku
pokryte BOPP do drukarek
atramentowych z klejem akrylowym na
bazie wody dla trwałego mocowania.

Certyfikat zgodności z normą BS5609,
zgodność z wytycznymi GHS w dziedzinie
oznaczeń środków chemicznych

Powłoka o wysokim połysku idealnie nadaje się
do wysokiej jakości etykiet produktów
konsumenckich

Powłoka o satynowym połysku idealnie nadaje
się do wysokiej jakości etykiet produktów
konsumenckich

Wyjątkowa trwałość i niezawodność — odporna
na działanie większości środków chemicznych

Trwałe, syntetyczne (na bazie polipropylenu)
etykiety

Trwałe, syntetyczne (na bazie polipropylenu)
etykiety

Trwała warstwa samoprzylepna o doskonałej
odporności na wodę i ciepło

Odporne na działanie wody i wielu innych
płynów

Odporne na działanie wody i wielu innych
płynów

Uniwersalna akrylowa warstwa samoprzylepna

Uniwersalna akrylowa warstwa samoprzylepna

13

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE I
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Drukarki

Materiały eksploatacyjne

Nazwa

Interfejs

Kod produktu

Nazwa

Rodzaj

ColorWorks C7500

USB i
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Pudło
konserwacyjne

SJIC26P(C)

Błękitny

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Purpurowy

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Żółty

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Czarny

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Pudło
konserwacyjne

SJIC30P(C)

Błękitny

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Purpurowy

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Żółty

294,3 ml

C33S020642

SJIC30P(K)

Czarny

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Pudło
konserwacyjne

SJIC22P(C)

Błękitny

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Purpurowy

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Żółty

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Czarny

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Błękitny

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Purpurowy

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Żółty

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Czarny

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

3-kolorowy
CMY

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB i
Ethernet

USB i
Ethernet

USB i
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Pojemność

Kod produktu

Obraz

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Przewijarka

 warancja obejmuje zarówno drukarkę, jak i głowicę drukującą. Standardowy okres gwarancji upływa po roku korzystania z urządzenia albo wydrukowaniu materiałów o łącznej długości 500 km,
G
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Opcje rozszerzonej gwarancji można sprawdzić u lokalnego dystrybutora produktów marki Epson.
Długi okres eksploatacji drukarki ColorWorks C7500 pozwala na wydruk papieru o łącznej długości 500 km.
3
W przypadku drukowania na matowych polietylenowych nośnikach Epson do etykiet.
4
Badanie przeprowadzone przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH w sierpniu 2014 r. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/
TUV-final-report-corrected.pdf
5
Zgodność z najnowszymi normami GHS dotyczącymi etykiet na środki chemiczne.
1

2
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DANE TECHNICZNE
DRUKAREK

C3400
Technologia

Metoda
drukowania
Konfiguracja
dysz

Drukowanie

C7500G

Szeregowa drukarka Szeregowa drukarka Szeregowa drukarka Drukarka wierszowa Drukarka wierszowa
atramentowa
atramentowa
atramentowa
(PrecisionCore
(PrecisionCore
(MicroPiezo)
(MicroPiezo)
(MicroPiezo)
MicroTFP)
MicroTFP)
360 dysz dla
każdego koloru

600 dysz dla
każdego koloru

600 dysz dla
każdego koloru

Kolory

Cyjan, purpurowy,
żółty

Cyjan, purpurowy,
żółty, czarny

Cyjan, purpurowy,
żółty, czarny

Cyjan, purpurowy,
żółty, czarny

Cyjan, purpurowy,
żółty, czarny

Technologia
atramentowa

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Szybkość drukowania

Maks. 92 mm/s
(360 x 180 dpi;
56 mm szer.)

Maks. 103 mm/s
(360 x 360 dpi;
56 mm szer.)

Maks. 92 mm/s
(360 x 360 dpi)

Maks. 300 mm/s
(600 x 1200 dpi;
108 mm szer.)

Maks. 300 mm/s
(600 x 1200 dpi;
108 mm szer.)

Rozdzielczość druku

Maks. 720 × 360
dpi

Maks. 720 × 360
dpi

Maks. 5760 × 1440
dpi

Maks. 600 × 1200
dpi

Maks. 600 × 1200
dpi

Maks. 104 mm

Maks. 104 mm

Maks. 203 mm

Maks. 108 mm

Maks. 108 mm

Formaty

Rodzaj

Złącza

Automatyczna gilotyna
Napięcie zasilania

Rolka (średnica
Rolka (średnica
Nośnik harmonijkowy
Rolka (średnica
Rolka (średnica
zewnętrzna: 4 cale), zewnętrzna: 4 cale),
z zębatkami
zewnętrzna: 8 cali), zewnętrzna: 8 cali),
papier harmonijkowy papier harmonijkowy
papier harmonijkowy papier harmonijkowy
Min. 30 mm,
maks. 112 mm

Min. 30 mm,
maks. 112 mm

Etykieta ciągła,
Etykieta ciągła,
papier ciągły,
papier ciągły,
etykieta cięta, papier etykieta cięta, papier
z czarnym
z czarnym
znacznikiem,
znacznikiem,
etykieta z czarnym
etykieta z czarnym
znacznikiem
znacznikiem

Min. 76 mm,
maks. 241 mm

Min. 50 mm,
maks. 112 mm

Min. 50 mm,
maks. 112 mm

Papier ciągły,
etykiety cięte

Etykieta cięta, papier
z czarnym
znacznikiem,
etykieta z czarnym
znacznikiem

Etykieta cięta,
papier z czarnym
znacznikiem,
etykieta z czarnym
znacznikiem

USB 2.0 typu B,
interfejs Ethernet
(100 Base-TX /
10 Base-T) (opcja)

USB 2.0 typu B,
interfejs Ethernet
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0 typu B,
interfejs Ethernet
(100 Base-TX /
10 Base-T);
dwukierunkowy
równoległy

USB 2.0 typu A,
interfejs Ethernet
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0 typu A,
interfejs Ethernet
(100 Base-TX /
10 Base-T)

W zestawie

W zestawie

–

W zestawie

W zestawie

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

Pobór mocy

Wstrzymanie:
około 5 W;
drukowanie:
około 26 W

Wstrzymanie:
około 3 W;
drukowanie:
około 30 W

Wstrzymanie:
około 8 W;
drukowanie:
około 33 W

Wstrzymanie:
około 4 W;
drukowanie:
około 86 W

Wstrzymanie:
około 4 W;
drukowanie:
około 86 W

Temperatura/
wilgotność

Przechowywanie:
-20~60°C
(5~85% wilgotności
względnej),
drukowanie:
10~35°C (20~80%
wilgotności
względnej)

Przechowywanie:
-20~60°C
(5~85% wilgotności
względnej),
drukowanie:
10~35°C (20~80%
wilgotności
względnej)

Przechowywanie:
-20~40°C
(5~85% wilgotności
względnej),
drukowanie:
10~35°C (20~80%
wilgotności
względnej)

Przechowywanie:
-20~60°C
(5~85% wilgotności
względnej),
drukowanie:
5~35°C (20~80%
wilgotności
względnej)

Przechowywanie:
-20~60°C
(5~85% wilgotności
względnej),
drukowanie:
5~35°C (20~80%
wilgotności
względnej)

Wymiary produktu

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(szerokość x
(szerokość x
(szerokość x
(szerokość x
(szerokość x
głębokość x
głębokość x
głębokość x
głębokość x
głębokość x
wysokość)
wysokość)
wysokość)
wysokość)
wysokość)

Waga produktu
Oprogramowanie

C7500

360 dysz dla
każdego koloru

Szerokość

Informacje
ogólne

C831

180 dysz dla
każdego koloru

Szerokość druku
Nośnik

C3500

Sterowniki drukarki
Zestaw poleceń

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label
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Celem firmy Epson jest tworzenie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów, które są energooszczędne, niezawodne i nadają się do recyklingu.
Zużywamy mniej zasobów, dbając o lepszą przyszłość dla wszystkich.
Niektóre produkty nie są dostępne we wszystkich państwach. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnej siedzibie firmy Epson lub w witrynie www.epson.pl
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: +48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

