Gama de imprimante de etichete color ColorWorks

ETICHETE COLOR,
RENTABILE, CU VOLUME
VARIABILE

PRELUAŢI CONTROLUL PRIN
INTERMEDIUL ETICHETELOR
COLOR, CU VOLUME VARIABILE
Imprimaţi etichete color, personalizate, aspectuoase, atunci când
aveţi nevoie de acestea, cu ajutorul imprimantelor noastre cu
volume variabile. Cu Epson ColorWorks, imprimarea în două etape
şi precomenzile generatoare de pierderi sunt de domeniul trecutului.
Acum, puteţi imprima de prima dată etichete complet color, utilizând
propriile designuri şi în cantităţi pe care le veţi utiliza în întregime.
Simplificaţi producţia de etichete color
Imprimantele noastre cu jet de cerneală de etichete color cu volume variabile elimină
problemele tradiţionale determinate de supraimprimarea termică. Acum, puteţi să
imprimaţi intern etichete color, bilete şi ecusoane personalizate de calitate superioară,
când şi cum doriţi. Nu se mai pierde timp, nu mai există întreruperi, pierderi de materiale
sau inconvenienţe. Eliminaţi stocurile de etichete imprimate în prealabil, întreruperile
procesului de producţie, comenzile pierdute şi livrările întârziate.

Proces vechi

Proces nou (imprimare cu volume variabile)

1 Culoare preimprimată şi date statice

1 Imprimaţi etichete complet color de prima dată

2 Supraimprimare date cu negru şi date variabile
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Etichete color durabile, rentabile, pentru o gamă largă de utilizări
De la producţie şi retail la farmaceutică, sănătate şi producţia de bilete, există un produs
ColorWorks care poate face o diferenţă reală, oferindu-vă flexibilitatea de a imprima
etichetele de care aveţi nevoie, atunci când aveţi nevoie. ColorWorks C3500 şi C831 sunt,
de asemenea, ideale pentru companii care doresc să imprime etichete care să respecte
cele mai recente standarde GHS (Globally Harmonised System - Sistem armonizat la
nivel global) pentru etichetarea substanţelor chimice.

Producţie

Farmaceutică şi sănătate

Retail

Producţie de bilete

Îmbunătăţiţi gestionarea stocului

Scoateţi în evidenţă informaţiile
critice despre pacienţi

Sporiţi vizibilitatea produselor

Imprimaţi bilete şi ecusoane
cu design individualizat

Proceduri de operare mai clare
Evidenţiaţi informaţiile importante
Îmbunătăţiţi impactul vizual
şi branding-ul
Vă conformaţi standardelor GHS

Imprimaţi cu uşurință volume mari
Realizaţi etichete clare şi
consistente
Reduceţi riscul de erori

Scoateţi în evidenţă specificaţiile
produselor
Branding îmbunătăţit

Comunicare personalizată
Identificare vizuală îmbunătăţită

Produceţi etichete speciale
şi unice

Beneficiile imprimării de etichete color cu volume variabile

Preluaţi controlul

Îmbunătăţiţi eficienţa

Flexibilitate suplimentară

Sporiţi viteza

Nu mai este necesar să comandaţi
etichete preimprimate, păstraţi
controlul

Nu se mai pierde timp cu căutarea
şi achiziţionarea etichetelor
preimprimate dorite

Produceţi imediat etichete
personalizate

Imprimaţi complet color fără
a sacrifica viteza de imprimare

Întregul proces de producţie
a etichetelor este controlat
de dumneavoastră

Producţia nu mai este întreruptă
pentru a schimba rola de etichete
preimprimate

Schimbaţi design-urile din mers,
imprimaţi oricâte etichete doriţi

Îmbunătăţiţi semnificativ timpul
total de producţie a etichetelor

Eliminaţi costurile neaşteptate

Eliminaţi pierderile de etichete

Reduceţi drastic stocul de etichete

Reduceţi costurile pentru preimprimările
personalizate

Eliminaţi pierderile de etichete cauzate de
schimbarea design-ului

Nu mai există rafturi pline de role preimprimate

Reduceţi erorile la crearea de etichete,
întârzierile la livrare şi penalizările

Nu mai este nevoie să comandaţi cu 10 % mai
multe etichete preimprimate pentru a avea un
stoc de rezervă

Comandaţi şi păstraţi un singur tip de etichete:
goale
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STABILIŢI NOI STANDARDE
PENTRU IMPRIMAREA
INDUSTRIALĂ DE ETICHETE

ColorWorks - Seria C7500
Redefiniţi imprimarea rapidă,
fiabilă şi economică producând
etichetele necesare la nivel
intern. Prin intermediul seriei
ColorWorks C7500, puteţi să vă
bazaţi pe etichete color perfecte
care au un aspect excepţional,
transmit un mesaj clar şi sunt
foarte durabile.

Imprimări constante, reducerea timpului
pierdut
Maximizaţi fiabilitatea şi imprimaţi perfect
cu echipamente hardware robuste, inclusiv
cu noul cap de imprimare permanent
PrecisionCore MicroTFP. Asiguraţi o
calitate constantă şi neîntreruptă prin
intermediul compensării punctelor şi
tehnologiei de verificare a duzelor, care
detectează duzele blocate.

Configuraţi echipamentele şi începeţi
să lucraţi fără probleme
Configuraţi echipamentele şi începeţi
să lucraţi rapid şi uşor prin intermediul
ecranului LCD şi panoului de comandă.
Datorită celui mai nou set de comenzi
pentru imprimantă, ESC/Label, puteţi
încorpora imprimanta aproape în orice
sistem de operare, sprijinind, în acelaşi
timp, integrarea imprimantei prin
intermediul unei game de utilitare software.

Fiabilitate superioară, costuri reduse
de utilizare
Beneficiaţi de o fiabilitate excelentă şi de
economii semnificative de costuri, datorită
capului de imprimare permanent. Garanţia
standard este de un an sau o lungime de
imprimare acumulată de 500 km, oricare
dintre condiţii survine prima1.

ColorWorks C7500
Ideale pentru imprimarea în situaţiile în care durabilitatea este esenţială

Utilizează cerneală
tip pigment
DURABrite Ultra
Destinate, în principal,
imprimării pe medii de
tipărire mate

4

Rezistenţă industrială
Asiguraţi longevitatea cu şasiul
metalic standard, cuţitul automat
şi derulatorul/reînfăşurătorul
opţional.
Calitate superioară
Beneficiaţi de calitatea de
imprimare Epson obţinută prin
intermediul tehnologiei pentru
picături de cerneală de dimensiuni
variabile
Plug and play
Integrare perfectă cu emularea
integrată ZPLII şi limbajul ESC/
Label
Versatile
Imprimaţi pe o gamă largă de
materiale, cu lăţimi de până la
108 mm

Durabilitate
Beneficiaţi de performanţe
excelente cu capul de imprimare
permanent PrecisionCore şi
tehnologia de verificare a duzelor

Fiabilitate
Beneficiaţi de un plus de siguranţă,
deoarece toate componentele sale
majore trebuie înlocuite abia după
ce se imprimă peste 500 km
de materiale2

Calitate de imprimare
excepţională
Obţineţi rezultate aspectuoase
cu o rezoluţie de 600×1200 dpi

Simplitate
Configuraţi echipamentele şi
începeţi să lucraţi rapid şi uşor prin
intermediul ecranului LCD frontal şi
panoului de comandă.

Viteză
Obţineţi rapid rezultate excelente
cu o viteză de imprimare de
300 mm/secundă

ColorWorks C7500G
Combină calitatea excelentă a imprimării
cu durabilitatea

Utilizează cerneala tip
pigment UltraChrome DL
Destinate, în principal,
imprimării pe medii de
tipărire lucioase

5

IMPRIMARE SIMPLIFICATĂ DE
ETICHETE COLOR PENTRU BIROU

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 este cel mai flexibil membru al familiei
ColorWorks. Simplu de utilizat, ocupă un spaţiu redus pe birou, vă
permite să imprimaţi orice, de la brăţări şi bilete până la ecusoane
sau chiar etichete sintetice durabile. Toate acestea complet color,
la o calitate superioară şi cu viteze mari de imprimare de până la
103 mm/secundă.
Caracteristici cheie
Imprimare cu jet de cerneală în patru culori,
de înaltă calitate (CMYK)

Sistem de tăiere automată integrat

Cartuşele de cerneală individuale vă permit
să economisiţi bani, deoarece înlocuiţi doar
culoarea pe care aţi folosit-o

Respectă cerinţele certificării BS56093

Software de configurare uşoară inclus

Eforturi reduse
Imprimaţi cu uşurinţă etichete
în doar câteva minute

Durabilitate
Cerneluri durabile de tip
pigment, care rezistă la pete,
la apă şi la decolorare

Economică
Un raport de cercetare
recent a indicat că imprimanta
ColorWorks C3500 generează
cele mai mici costuri per
imprimare în comparaţie
cu alţi doi concurenţi4
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Uşor de utilizat
Monitorizaţi nivelurile de cerneală
şi starea imprimantei prin
intermediul afişajului LCD

Convenabilă
Accesaţi toate funcţiile din partea
din faţă a imprimantei, inclusiv
consumabilele

Printuri rezistente
Produceţi printuri durabile, care
rezistă la pete, la decolorare şi la
majoritatea lichidelor, cu ajutorul
cernelii de tip pigment Epson
DURABrite Ultra

Fiabilă
Asiguraţi imprimarea cu precizie
a codurilor de bare cu ajutorul
tehnologiei de verificare automată
a duzelor (AID) de la Epson, care
detectează şi elimină blocajele
din duze

Nu necesită mentenanţă
Uitaţi de înlocuirea capului de
imprimare sau a celorlalte piese
mobile – acestea rezistă pe toată
durata de viaţă a imprimantei

Versatilă
Creaţi imprimări de înaltă calitate
pe o gamă largă de materiale,
inclusiv hârtie mată şi lucioasă şi
medii de tipărire sintetice, în mai
multe formate şi dimensiuni

„Toate produsele din magazinele noastre
ar trebui să reflecte calitate, fiabilitate şi
o diversitate extinsă. Imprimanta Epson
ColorWorks ne ajută să obţinem aceste
lucruri.”
	
Wim Vandeputte, Finance Manager
Light Gallery (Divizie Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Imprimanta compactă ColorWorks C3400 este echipată cu tot
ceea ce aveţi nevoie pentru a imprima în birouri bilete, ecusoane şi
etichete cu culori îmbunătăţite. Operarea simplă prin partea frontală
permit poziţionarea sub tejghele, în timp ce sistemul de tăiere
automată asigură finisarea rapidă şi precisă.

Costuri reduse
Investiţia dumneavoastră este
sigură datorită costului iniţial
de achiziţie redus

Caracteristici cheie
Imprimare color de calitate superioară, cu volume
variabile (CMY)

Dimensiuni compacte

Viteză de imprimare de până la 92 mm/s

Operare frontală simplă şi
dimensiuni compacte pentru
poziţionare sub tejghea

Sistem de tăiere automată integrat

Flexibilă
Păstraţi controlul cu ajutorul
aplicaţiilor, inclusiv a unui software
de pornire pentru etichete

Fiabilă
Detectaţi şi eliminaţi blocajele din
duze şi pixelii morţi de pe codurile
de bare prin intermediul tehnologiei
de verificare automată a duzelor

Ecologică
Reduceţi impactul asupra mediului
datorită consumului redus de
energie şi cernelurilor pe bază
de apă
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IMPRIMANTĂ CONFORMĂ
CU GHS PENTRU ETICHETE
COLOR DE FORMAT MARE

ColorWorks C831
Această imprimantă industrială cu jet de cerneală Micro Piezo
este ideală pentru etichete pe tambur de format mare şi pentru
substanţe chimice GHS.
Aceasta combină toate beneficiile unei imprimante color solide, cu jet
de cerneală, cu acurateţea unui alimentator prin tractor cu 8 pini şi este
prima soluţie cu jet de cerneală care a fost certificată BS56095 (respectă
cele mai recente standarde GHS pentru etichetarea substanţelor
chimice). Prezintă viteze de imprimare de până la 91,7 mm/s, suprafeţe
imprimabile cu o lăţime de până la 203,2 mm, alimentare precisă
a etichetelor pentru a reduce blocajele şi imprimare de coduri de
bare de înaltă densitate.
Caracteristici cheie
Imprimaţi rapid şi uşor etichete color mari, inclusiv pentru etichetarea pe tambur de format
mare şi pentru substanţe chimice
Beneficiaţi de imprimare industrială cu jet de cerneală, inclusiv de alimentarea prin tractor
Conformaţi-vă complet standardului BS56095
Conectaţi-vă prin intermediul interfeţelor paralelă standard, USB şi LAN

Durabilă
Respectă cele mai recente
standarde GHS pentru
etichetarea substanţelor chimice

Fiabilă
Bazaţi-vă pe o tehnologie de
precizie realizată pentru a oferi
imprimare de înaltă calitate,
fără probleme timp de cinci ani

Cost total de exploatare
scăzut
Menţineţi costurile şi timpii
pierduţi la un nivel minim – nu va
mai trebui să înlocuiţi capul de
imprimare sau alte piese
mobile

Rapidă
Imprimaţi la viteze superioare
de până la 91,7 mm/s

Calitate de imprimare
excepţională
Creaţi etichete superbe la
o rezoluţie înaltă de până la
5760×1440 dpi

Economică
Menţineţi costurile reduse prin
intermediul cartuşelor de cerneală
individuale, de mare capacitate
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„Procesele specifice de la Eastman nu
lasă loc de erori şi de aceea ne bazăm
pe un sistem de etichetare care oferă
sprijin de încredere şi care poate fi
urmărit pentru fluxurile de materiale
din cadrul uzinei, împreună cu toate
procedurile de control al calităţii. Având
în vedere toate aceste lucruri, sistemele
Epson sunt ideale pentru noi.”
	
Ando den Engelsman, Specialist în calitate
la Eastman Chemicals

Creaţi etichete cu volume variabile, conforme cu standardul GHS
Procesul tradiţional de imprimare de etichete în 2 etape realizează în prealabil pictograme
goale, apoi supraimprimă informaţiile specifice etichetei prin intermediul transferului
termic. Însă, acest lucru duce inevitabil la obţinerea de pictograme goale. Singura
opţiune este să încercaţi să acoperiţi aceste spaţii, care pot conferi un aspect de
imprimare greşită.
Totuşi, prin intermediul seriei ColorWorks imprimaţi simplu, precis şi perfect toate
pictogramele şi informaţiile pe etichete goale prin intermediul unui singur proces fluent.
Tehnologia noastră industrială cu jet de cerneală este o soluţie economică pentru a
respecta noul standard în cadrul companiei dumneavoastră şi funcţionează perfect
cu cerneala de tip pigment DURABrite Ultra şi cu etichetele mate din polietilenă pentru
a livra etichete perfecte de fiecare dată.

Pictograme care respectă legislaţia GHS

Etichete complet color imprimate la cerere
şi conforme cu standardul GHS

Niciun
simbol

1

1
2
1

1

1 Diferite moduri de acoperire a pictogramelor GHS
preimprimate

1

1

1

1

1 Imprimaţi în mod clar exact pictogramele şi informaţiile
solicitate

2 Pictograme goale
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CARE PRODUS ÎNDEPLINEŞTE
CERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ?
Fiecare produs din gama ColorWorks are capacităţi diferite.

Tabelul de mai jos prezintă pe scurt ce produs şi ce medii de tipărire sunt cele mai
adecvate pentru diferite utilizări.

Imprimantă

Medie de tipărire
Cerneală de
tip pigment
UltraChrome
DL

Cerneală de tip pigment
DURABrite Ultra

•

•

Etichetă GHS
(mai puţin de
4 inci lăţime)

••

Retail

Producţie
de bilete

•

••

••

••

Etichetă GHS
(mai mult de
4 inci lăţime)

Farmaceutică
şi sănătate

••

••

••

•

••

••

••

••

••

•

•

•

••

•

Etichetă cu
luciu puternic
BOPP
Etichetă
satinată
lucioasă
BOPP

••

Etichetă
mată din PE

Etichetă cu sigla
energetică UE

••

Etichetă cu
luciu
puternic

Etichete pentru
cosmetice

Etichetă
mată
premium

•

Bilet mat
premium

••

ColorWorks
C7500G

Etichetă pentru
ambalaje

ColorWorks
C7500

Producţie

ColorWorks
C831

Etichetă pentru
alimente şi băuturi

ColorWorks
C3500

Utilizare

ColorWorks
C3400

Sector de
activitate

••

••

•

••

••

••

Etichetă pentru
reţete

••

••

Etichetă de
laborator

••

••

••

Etichetă pentru
seringi

••

••

••

Etichetă pentru
farmacii

••

••

Etichetă de raft

•

••

••

•

Etichetă de preţ

•

••

••

•

Etichetă pentru
reţete

••

••

••

•

Bilet la eveniment

•

••

••

Ecuson

•

••

••

••

••

•• Recomandată
• De asemenea, adecvată

Dacă aveţi întrebări despre produsele sau mediile noastre de tipărire, vizitaţi www.epson.eu/colorworks
10

•

CALITATE PRIN
TEHNOLOGIE
Combinaţia între noua tehnologie PrecisionCore, acurateţea plasării
punctelor şi calitatea superioară a cernelii Epson furnizează
o calitate de imprimare, o fiabilitate şi o viteză fără egal.

Tehnologie PrecisionCore

Mentenanţă automată

Tehnologie de verificare a duzelor (NVT)

PrecisionCore este cea mai avansată
tehnologie Epson pentru capul de printare.
Aceasta se bazează pe tehnologia Micro
TFP lideră de piaţă. PrecisionCore se află
în spatele renumitei calităţi şi durabilităţi
de imprimare de top în domeniu, furnizate
la vitezele mari necesare pentru
imprimarea industrială şi comercială.
Aceasta înseamnă că vă puteţi baza pe
ColorWorks C7500/C7500G pentru a
obţine rezultate constante şi precise,
în special pentru text mic, grafică şi
coduri de bare.

Atunci când imprimanta trebuie să execute
operaţii de întreţinere internă, nu este
nevoie să tăiaţi hârtia sau să întrerupeţi
producţia de etichete. Capul de imprimare
are două poziţii – „imprimare” şi „revenire”
– şi se deplasează pur şi simplu în poziţia
necesară atunci când are loc întreţinerea.

Imprimantele noastre sunt proiectate
pentru a furniza o perfecţiune continuă a
imprimării cu intervenţii minime din partea
utilizatorului. NVT funcţionează în continuu
în fundal pentru a detecta şi pentru a
readuce duzele înfundate la performanţele
maxime de funcţionare.
Semnal acţionare

Piezo =
Actuator

Semnal detecţie

Piezo =
Senzor

Vibraţii reziduale
(modificare de
presiune)

Tehnologie pentru picături de cerneală
de dimensiuni variabile (VSDT)
Beneficiaţi de combinaţia perfectă de
viteză, calitate şi utilizare eficientă a
cernelii cu ajutorul Epson VSDT. Aceasta
direcţionează picăturile de cerneală cu
dimensiunea cea mai adecvată către
diferite zone ale printului, pentru a produce
claritate în zonele cu detalii fine, asigurând
în acelaşi timp o eficienţă optimă pentru
porţiuni mai mari de culoare.

Funcţie de înlocuire a punctelor

Tehnologie cerneală pigmentată

Duzele înfundate sunt, în mod normal,
reparate şi repuse în funcţiune rapid şi
automat, dar, dacă o duză rămâne
temporar blocată, calitatea imprimării nu
este redusă. Aceasta deoarece duzele
învecinate pot imprima picături mai mari
de cerneală pentru a acoperi suprafaţa
de imprimare afectată.

Pentru a ne asigura că modelul
ColorWorks seria C7500 este optimizat
pentru a satisface cât mai bine cerinţele
clienţilor noştri, au fost concepute două
tipuri de cerneală pigmentată, pentru a
răspunde anumitor necesităţi pentru
diferite utilizări.

Fără funcţie de înlocuire
a punctelor

Cerneala Epson DURABrite Ultra este
ideală pentru clienţii care doresc să
producă printuri durabile şi să imprime
în principal pe medii de tipărire mate.
Cernelurile noastre UltraChrome DL oferă
o calitate superioară a imprimării şi
rezultate excelente pe medii de tipărire
lucioase.

Cu funcţie de înlocuire
a punctelor
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INTEGRARE DE SOFTWARE
COMPLET ACOPERITĂ
Depunem eforturi pentru a oferi soluţii software inovatoare şi pentru
a anticipa necesităţile clienţilor. Gama noastră ColorWorks este
compatibilă cu programele software de la furnizorii de top, cu
limbajele de programare şi emulările integrate. Aceasta vă oferă
caracteristicile sofisticate de care aveţi nevoie, dar uşurează şi
înlocuirea tehnologiilor vechi.
Drivere pentru sistemul de operare Microsoft Windows şi
software Epson InstallNavi
Chiar şi utilizatorii fără experienţă vor considera configurarea
iniţială a imprimantei o sarcină uşoară, datorită software-ului
Epson inclus, InstallNavi. Aceasta vă ghidează pas cu pas,
asigurând o instalare fără erori, de la configurarea fizică la
configurarea imprimantei şi mediilor de tipărire.
Pe lângă software-ul Epson InstallNavi, pentru seria C7500 sunt
disponibile drivere de imprimantă Microsoft Windows® astfel că
imprimarea din orice aplicaţie Windows este uşoară.

Control comandă directă
Noul nostru limbaj pentru imprimantă - ESC/Label - vă oferă
capacitatea de a controla imprimanta seria C7500 de pe orice
sistem de operare şi/sau arhitectură software. ESC/Label este,
de asemenea, compatibil cu ZPLII, care permite înlocuirea cu
uşurinţă a imprimantelor monocrom pentru etichete vechi. Pe
lângă aceasta, fluxul de date ZPLII poate fi îmbogăţit cu uşurinţă
cu culoare prin intermediul noilor comenzi ESC/Label sau cu
utilitarul Epson Printer Setting.

+
Imagine de fundal

Date variabile

=
Etichetă imprimată

Drivere native pentru programele software de etichetare
profesionale de top
Driverele native utilizează ESC/Label pentru a permite aplicaţiilor
software să acceseze şi să utilizeze toate caracteristicile cheie ale
seriei C7500. Driverele sunt disponibile pentru descărcare pe
site-urile web ale distribuitorilor de software.
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Drivere SAP HVP
Epson este primul distribuitor de imprimante care acceptă
conceptul HVP (High-Volume Printing - imprimare de mare volum)
de la SAP. Acesta vă oferă cele mai bune performanţe şi o utilitate
excelentă la imprimarea volumelor mari de date, îmbunătăţite cu
culoare, din SAP. Conceptul face parte din SAP EH&S WWI, care
are la bază un driver independent de imprimantă pentru Windows
(dezvoltat de SAP) instalat pe serverul WWI.

TIPURI VERSATILE
DE MEDII DE TIPĂRIRE
Imprimaţi grafice şi fotografii de înaltă calitate pe o gamă largă de
medii de tipărire cretate mate şi lucioase. Cernelurile de tip pigment
Epson DURABrite Ultra şi UltraChrome DL asigură imprimări
precise, rezistente la pete, la apă şi la alte lichide.

Hârtie mată premium tip tichet

Etichete mate premium

Etichete cu luciu puternic

Optimizată pentru grafice şi fotografii de
înaltă calitate, această hârtie netedă, mată,
de culoare alb strălucitor, pentru imprimare
cu jet de cerneală are o grosime de 127 μm
(107 g/m), fiind ideală pentru producţia de
bilete şi semnalistică.

Ideale pentru imprimarea la calitate
fotografică, aceste etichete netede,
mate, de culoare albă strălucitoare asigura
imprimări cu uscare rapidă, care rezistă
la zgâriere, apă şi căldură.

Aceste etichete cu luciu puternic au o
suprafaţă micro-poroasă, absorbantă,
pentru imprimare la calitate fotografică,
combinată cu un adeziv acrilic permanent,
care se lipeşte de diverse suprafeţe.

Ideală pentru producţia de bilete, ecusoane,
etichete de raft şi imprimarea de semne

Ideală pentru etichete cu coduri de bară,
etichete pentru cutii pentru produse de consum,
etichete farmaceutice şi multe altele

Ideale pentru etichete de produse şi etichete
pentru cutii destinate produselor de consum

Înveliş mat premium pentru imprimări la calitate
fotografică
Rezultate cu uscare rapidă, rezistente la zgâriere
şi la apă

Adezivul acrilic permanent are rezistenţă foarte
bună la căldură, chiar şi la temperaturi scăzute
Rezultatele imprimării sunt rezistente la pete,
apă şi alte lichide

Adeziv acrilic permanent cu rezistenţă foarte
bună la căldură
Rezultatele imprimării sunt rezistente la pete,
apă şi alte lichide

Etichete mate din polietilenă

Etichete cu luciu puternic din BOPP

Etichete satinate lucioase din BOPP

Imprimaţi etichete cu adeziv sintetic,
durabile şi rezistente, care pot face faţă
unor condiţii extreme. Etichetele scanabile
de înaltă calitate sunt rezistente pete, apă
şi la majoritatea substanţelor chimice.

Etichete cretate din BOPP (polipropilenă
orientată biaxial) cu luciu puternic
destinate imprimantelor cu jet de cerneală
şi prevăzute cu adeziv acrilic bazat pe apă
pentru lipire permanentă.

Etichete albe cretate satinate lucioase
din BOPP cu adeziv acrilic bazat pe apă
pentru lipire permanentă.

Certificate BS5609, pentru utilizări de etichetare
a substanţelor chimice GHS

Strat cu luciu puternic ideal pentru etichetele
de calitate superioară destinate produselor
de consum

Strat satinat lucios, ideal pentru etichetele
de calitate superioară destinate produselor
de consum

Etichete sintetice (bazate pe polipropilenă)
durabile

Etichete sintetice (bazate pe polipropilenă)
durabile

Rezistente la apă şi la multe alte lichide

Rezistente la apă şi la multe alte lichide

Adeziv acrilic universal, permanent

Adeziv acrilic universal, permanent

Extrem de durabile şi fiabile – rezistente la
majoritatea substanţelor chimice
Adeziv acrilic permanent cu rezistenţă excelentă
la apă şi căldură
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CONSUMABILE
ŞI OPŢIUNI
Imprimante

Consumabile

Nume

Interfaţă

Codul
produsului

Nume

Tip

ColorWorks C7500

USB şi
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Cutie de
întreţinere

SJIC26P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Galben

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Negru

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Cutie de
întreţinere

SJIC30P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Galben

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Negru

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Cutie de
întreţinere

SJIC22P(C)

Cyan

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Galben

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Negru

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Cyan

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Galben

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Negru

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

CMY 3 culori

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB şi
Ethernet

USB şi
Ethernet

USB şi
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Capacitate

Codul
produsului

Imagine

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Reînfăşurător

 apul de imprimare este acoperit de garanţia imprimantei. Garanţia standard a imprimantei este de 1 an sau o lungime de imprimare acumulată de 500 km, oricare dintre condiţii survine prima.
C
Consultaţi-vă cu reprezentantul Epson autorizat pentru a vedea care sunt pachetele opţionale de extindere a garanţiei, disponibile în regiunea dumneavoastră.
Durata de viaţă pentru ColorWorks C7500 este definită ca fiind echivalentul a 500 km de hârtie alimentată.
3
Când se imprimă pe Etichetă mată din polietilenă Epson.
4
În cadrul unei cercetări efectuate de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, din august 2014. Pentru a accesa raportul complet, vizitaţi http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/
TUV-final-report-corrected.pdf
5
Respectă cele mai recente standarde GHS pentru etichetarea substanţelor chimice.
1

2
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SPECIFICAŢII PRIVIND
IMPRIMANTELE

C3400
Tehnologie

Metoda de
imprimare
Configuraţia duzelor

Imprimare

Medie de
tipărire

Informaţii
generale

C831

Imprimantă serială cu Imprimantă serială cu Imprimantă serială cu
jet de cerneală
jet de cerneală
jet de cerneală
(MicroPiezo)
(MicroPiezo)
(MicroPiezo)

C7500

C7500G

Imprimantă liniară
(PrecisionCore
MicroTFP)

Imprimantă liniară
(PrecisionCore
MicroTFP)

180 duze pentru
fiecare culoare

360 duze pentru
fiecare culoare

360 duze pentru
fiecare culoare

600 duze pentru
fiecare culoare

600 duze pentru
fiecare culoare

Culori

Magenta, Galben,
Cyan

Magenta, Galben,
Cyan, Negru

Magenta, Galben,
Cyan, Negru

Magenta, Galben,
Cyan, Negru

Magenta, Galben,
Cyan, Negru

Tehnologia cernelii

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Viteză de imprimare

Max. 92 mm/s
Max. 103 mm/s
la 360 × 180 DPI
la 360 × 360 DPI
(lăţime de imprimare (lăţime de imprimare
de 56 mm)
de 56 mm)

Rezoluţie de imprimare

Max. 720 × 360 DPI

Max. 720 × 360 DPI

Lăţime de imprimare

Max. 104 mm

Max. 104 mm

Max. 203 mm

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Formate

Rolă (diametru
exterior 4 inci),
hârtie pliabilă

Rolă (diametru
exterior 4 inci),
hârtie pliabilă

Medii de tipărire
pliate cu găuri pentru
tractor

Rolă (diametru
exterior 8 inci),
hârtie pliabilă

Rolă (diametru
exterior 8 inci),
hârtie pliabilă

Lăţime

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Min. 30 mm,
max. 112 mm

Min. 76 mm,
max. 241 mm

Min. 50 mm,
max. 112 mm

Min. 50 mm,
max. 112 mm

Tip

Etichete continue,
hârtie continuă,
etichete pretăiate,
hârtie cu marcaj
negru, etichete cu
marcaj negru

Etichete continue,
hârtie continuă,
etichete pretăiate,
hârtie cu marcaj
negru, etichete cu
marcaj negru

Hârtie continuă,
etichete pretăiate

Etichete pretăiate,
hârtie cu marcaj
negru, etichete cu
marcaj negru

Etichete pretăiate,
hârtie cu marcaj
negru, etichete cu
marcaj negru

Interfeţe

USB 2.0 de tip B,
interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)
(opţional)

USB 2.0 de tip B,
interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 de tip B,
interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T),
bidirecţional paralel

USB 2.0 de tip A,
interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 de tip A,
interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Inclus

Inclus

–

Inclus

Inclus

Tensiune de alimentare

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

Consum de energie

Standby:
Aprox. 5 W,
Imprimare:
Aprox. 26 W

Standby:
Aprox. 3 W,
Imprimare:
Aprox. 30 W

Standby:
Aprox. 8 W,
Imprimare:
Aprox. 33 W

Standby:
Aprox. 4 W,
Imprimare:
Aprox. 86 W

Standby:
Aprox. 4 W,
Imprimare:
Aprox. 86 W

Temperatură/umiditate

Depozitare:
-20~60 °C (5~85 %
umiditate relativă),
Imprimare:
10~35 °C (20~80 %
umiditate relativă)

Depozitare:
-20~60 °C (5~85 %
umiditate relativă),
Imprimare:
10~35 °C (20~80 %
umiditate relativă)

Depozitare:
-20~40 °C (5~85 %
umiditate relativă),
Imprimare:
10~35 °C (20~80 %
umiditate relativă)

Depozitare:
-20~60 °C (5~85 %
umiditate relativă),
Imprimare:
5~35 °C (20~80 %
umiditate relativă)

Depozitare:
-20~60 °C (5~85 %
umiditate relativă),
Imprimare:
5~35 °C (20~80 %
umiditate relativă)

Dimensiuni produs

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(lăţime × adâncime × (lăţime × adâncime × (lăţime × adâncime × (lăţime × adâncime × (lăţime × adâncime ×
înălţime)
înălţime)
înălţime)
înălţime)
înălţime)

Sistem automat
de tăiere

Greutate produs
Software

C3500

Drivere imprimantă
Set de comenzi

Max. 92 mm/s
la 360 × 360 DPI

Max. 300 mm/s la
Max. 300 mm/s
600 × 1.200 DPI
la 600 × 1.200 DPI
(lăţime de imprimare (lăţime de imprimare
de 108 mm)
de 108 mm)

Max. 5.760 × 1.440 Max. 600 × 1.200 DPI Max. 600 × 1.200 DPI
DPI

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label
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În cadrul Epson, depunem eforturi pentru a crea produse inovatoare şi superioare care să fie fiabile, reciclabile şi eficiente din
punctul de vedere al consumului energetic. Folosim mai puţine resurse, ajutând la asigurarea unui viitor mai bun pentru noi toţi.
Unele produse nu sunt disponibile în toate ţările. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

