Rad farebných tlačiarní štítkov ColorWorks

CENOVO VÝHODNÉ
FAREBNÉ ŠTÍTKY
NA POŽIADANIE

ZÍSKAJTE KONTROLU
POMOCOU FAREBNÝCH
ŠTÍTKOV NA POŽIADANIE
Pomocou našich tlačiarní na požiadanie si vytlačte pútavé
prispôsobené farebné štítky, keď ich potrebujete. Dvojstupňová
tlač a nehospodárne predobjednávanie patria minulosti vďaka
tlačiarňam Epson ColorWorks. Teraz môžete tlačiť plnofarebné
štítky na prvýkrát s využitím vlastného dizajnu a v množstve, ktoré
budete skutočne potrebovať.
Zefektívnite výrobu svojich farebných štítkov
Naše farebné atramentové tlačiarne štítkov na požiadanie eliminujú tradičné problémy
termálnej potlače. Teraz môžete jednoducho tlačiť vysokokvalitné prispôsobené farebné
štítky, lístky a značky tak, ako vám to vyhovuje, a vtedy, keď potrebujete. Už žiadne
strácanie času, narušenie prevádzky, starosti s odpadom či iné ťažkosti. Už žiadne
zásoby predtlačených štítkov, prestoje vo výrobe, stratené objednávky alebo
oneskorené dodávky.

Starý proces

Nový proces (farebná tlač na požiadanie)

1 Predtlačené farebné a statické údaje

1 Tlač plnofarebných štítkov na prvý raz

2 Čiernobiela potlač a variabilné údaje
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Odolné cenovo výhodné farebné štítky so širokou škálou použitia
Pre použitie v ktorejkoľvek oblasti od výroby a maloobchodu až po lekárne, zdravotnú
starostlivosť a distribúciu lístkov existuje produkt radu ColorWorks, ktorý môže pre vás
znamenať skutočný rozdiel vďaka tomu, že vám poskytuje flexibilitu na tlač štítkov, ktoré
potrebujete, a vtedy, keď ich potrebujete. Zariadenia ColorWorks C3500 a C831 sú
ideálne aj pre spoločnosti, ktoré chcú tlačiť štítky spĺňajúce najnovšie normy Globálneho
harmonizovaného systému označovania chemických látok (GHS).

Výroba

Lekárne a zdravotníctvo

Maloobchod

Distribúcia lístkov

Zlepšená správa zásob

Zvýrazňovanie kritických
informácií o pacientovi

Lepší prehľad o produktoch

Tlač individuálne navrhnutých
lístkov a identifikačných menoviek

Prehľadnejšie pracovné postupy
Zvýraznenie dôležitých informácií
Zlepšenie vizuálneho dojmu
a označovania

Veľké objemy tlače jednoducho

Zvýrazňovanie technických
údajov produktov

Jasnejšie a konzistentné štítky

Zlepšené označovanie

Zníženie rizika vzniku chýb

Vytváranie špeciálnych
a unikátnych štítkov

Súlad s normami GHS

Prispôsobená komunikácia
Zlepšená vizuálna identifikácia

Výhody farebnej tlače štítkov na požiadanie

Majte to pod kontrolou

Zlepšite účinnosť

Pridajte flexibilnosť

Zvýšte rýchlosť

Žiadne objednávanie
predtlačených štítkov,
kontrolu máte vy

Nemusíte tráviť čas hľadaním
a získavaním správnych
predtlačených štítkov

Okamžite vytvárajte prispôsobené
štítky

Plnofarebná tlač bez zníženia
rýchlosti

Celý proces výroby štítkov
je teraz vo vašich rukách

Výroba beží bez prerušení
spojených s výmenou
predtlačených rolí

Meňte dizajn štítkov počas
prevádzky a tlačte len také
množstvo štítkov, aké skutočne
potrebujete

Obrovské skrátenie celkového
času potrebného na výrobu štítka

Zbavte sa nečakaných nákladov

Eliminujte odpad zo štítkov

Výrazne znížte zásoby štítkov

Znížte náklady na výrobu prispôsobených
predtlačených štítkov

Žiadne vyhadzovanie štítkov pri zmenách
dizajnu

Nepotrebujete police plné predtlačených rolí

Znížte počet chýb pri vytváraní štítkov,
vyhnite sa neskorému dodaniu a pokutám

Nemusíte objednávať o 10 % predtlačených
štítkov navyše, aby ste zabezpečili dostatočné
zásoby

Objednávajte a skladujte len jeden
typ štítkov: čisté

3

NASTAVENIE NOVÉHO
ŠTANDARDU V OBLASTI
PRIEMYSELNEJ TLAČE
ŠTÍTKOV
Rad ColorWorks C7500
Nanovo definujte rýchlosť,
spoľahlivosť a cenovú
výhodnosť tlače tak, že si
prenesiete výrobu štítkov k sebe.
S radom ColorWorks C7500 sa
môžete spoľahnúť na dokonalé
farebné štítky, ktoré vynikajúco
vyzerajú, váš odkaz vyjadria
jasne a vydržia veľmi dlho.

Konzistentná tlač, zníženie prestojov
Maximalizujte spoľahlivosť a priveďte
každý výtlačok k dokonalosti pomocou
odolného hardvéru vrátane trvalej tlačovej
hlavy PrecisionCore MicroTFP. Zaistite
konzistentnú, neprerušenú kvalitu vďaka
technológii overovania dýz, ktorá odhaľuje
zablokované dýzy, a kompenzácii
obrazových bodov, ktorá ich nahradí.

Nastavenie a prevádzka bez problémov
Pomocou ovládacieho a LCD panela rýchlo
a ľahko vykonajte nastavenie a začnite.
Vďaka našej najnovšej skupine príkazov
tlačiarne ESC/Label môžete začleniť
tlačiareň prakticky do akéhokoľvek
operačného systému, zatiaľ čo úplná
škála softvérových nástrojov podporuje
zavádzanie tlačiarne.

Vysoká spoľahlivosť, prevádzka
s nízkymi nákladmi
Užite si vynikajúcu spoľahlivosť a výraznú
úsporu nákladov s trvalou tlačovou hlavou.
Štandardná záruka je 1 rok alebo
500 km nahromadenej dĺžky tlače
podľa toho, čo nastane skôr1.

ColorWorks C7500
Ideálna na výtlačky, pri ktorých je odolnosť kľúčová

Používa pigmentový
atrament
DURABrite Ultra
Primárne na tlač
na matné médiá
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Odolnosť

Mimoriadna kvalita tlače

Spoľahnite sa na výnimočný výkon
s novou trvalou tlačovou hlavou
PrecisionCore a technológiou
overovania dýz

Vytvárajte pútavé výsledky
s rozlíšením 600 × 1 200 dpi

Spoľahlivosť

Jednoduchosť

Funkcia plug and play
Bezproblémová integrácia so
zabudovanou emuláciou ZPLII
a jazykom ESC/Label

Užite si čas bez starostí, keďže
žiadnu z hlavných súčastí netreba
vymieňať minimálne počas 500 km
tlače2

Pomocou predného ovládacieho
a LCD panela rýchlo a ľahko
vykonajte nastavenie a začnite

Všestranné
Tlač na širokej palete materiálov
až do šírky 108 mm

Rýchlosť

Priemyselná účinnosť
Zaistite dlhú životnosť vďaka
štandardnému kovovému telu,
automatickej rezačke a voliteľnému
navíjaču
Vysoká kvalita
Užite si kvalitu tlače Epson, ktorú
prináša technológia premenlivej
veľkosti kvapiek

Získajte skvelé výsledky rýchlo pri
rýchlosti tlače 300 mm/s

ColorWorks C7500G
Kombinuje vynikajúcu kvalitu tlače a odolnosť

Používa pigmentový
atrament UltraChrome DL
Primárne na tlač na lesklé
médiá
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ZJEDNODUŠENÁ STOLOVÁ
FAREBNÁ TLAČ ŠTÍTKOV

ColorWorks C3500
Tlačiareň ColorWorks C3500 je najflexibilnejším členom rodiny
ColorWorks. Jednoducho sa používa, na stole zaberá veľmi málo
miesta, umožňuje tlačiť čokoľvek od náramkov, lístkov alebo
identifikačných menoviek až po odolné syntetické štítky.
Všetko plnofarebne, vo vysokej kvalite a vysokou rýchlosťou
tlače až 103 mm/s.
Charakteristické vlastnosti
Vysokokvalitná štvorfarebná atramentová tlač
(CMYK)
Šetrenie nákladov so samostatnými zásobníkmi
atramentu – meníte len spotrebovanú farbu

Integrovaná automatická rezačka
Súčasťou dodávky je softvér na
jednoduché nastavenie
Spĺňa certifikát BS56093

Bez námahy
Jednoduchá tlač štítkov
v priebehu minút

Odolnosť
Trvácne pigmentové atramenty
odolné proti rozmazaniu, vode
a vyblednutiu

Úspornosť
Nedávny výskum ukázal, že
tlačiareň ColorWorks C3500 má
najnižšie náklady výtlačku na
atrament v porovnaní s dvoma
konkurenčnými modelmi4
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Jednoduché používanie
Sledujte úroveň atramentu a stav
tlačiarne pomocou displeja LCD

Praktické
Všetky možnosti ovládania sú
jednoducho dostupné spredu
vrátane možnosti výmeny
spotrebného materiálu

Trvanlivé výtlačky
S pigmentovým atramentom
Epson DURABrite Ultra vytvárajte
výtlačky s dlhou životnosťou, ktoré
odolávajú rozmazaniu, vyblednutiu
a väčšine kvapalín

Spoľahlivosť
Zabezpečte presnú tlač čiarových
kódov s automatickou kontrolou
dýz spoločnosti Epson (AID), ktorá
zisťuje a opravuje upchanie
tlačových dýz

Bezúdržbovosť
Zabudnite na výmenu tlačovej
hlavy alebo iných pohyblivých
súčastí – vydržia počas celej
životnosti tlačiarne

Všestrannosť
Vytvárajte vysokokvalitné výtlačky
na širokej škále materiálov vrátane
papiera s matnou aj lesklou
povrchovou úpravou
a syntetických médií so širokou
škálou formátov a veľkostí

„Všetko v našej predajni by malo odrážať
kvalitu, spoľahlivosť a širokú rôznorodosť.
Tlačiareň Epson ColorWorks nás v tomto
úsilí podporuje.“
	
Wim Vandeputte, finančný manažér galérie svetiel
(oddelenie spoločnosti Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Kompaktná tlačiareň ColorWorks C3400 má všetko, čo potrebujete
na tlač farebných vylepšených lístkov, značiek a štítkov v pracovnom
prostredí. Jednoduché ovládanie spredu umožňuje umiestnenie pod
pultom, zatiaľ čo integrovaná automatická rezačka zaisťuje rýchle
a presné dokončenie tlačovej úlohy.

Nízke náklady
Zaručene výhodná investícia
vďaka nízkym počiatočným
nákladom na kúpu

Charakteristické vlastnosti

Kompaktnosť

Vysokokvalitná farebná tlač na požiadanie (CMY)
Rýchlosť tlače až 92 mm/s

Jednoduché ovládanie spredu
a kompaktná veľkosť vhodná
na umiestnenie pod pultom

Integrovaná automatická rezačka

Flexibilnosť
Udržte si kontrolu vďaka priamemu
ovládaniu z aplikácií vrátane
základného softvéru na tlač štítkov

Spoľahlivosť
Zisťuje a opravuje upchanie
tlačových dýz a chybné pixely
na čiarových kódoch pomocou
technológie automatickej
kontroly dýz

Šetrné k životnému prostrediu
Znížený vplyv na životné prostredie
vďaka atramentom na vodnej báze
a nízkej spotrebe energie
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FAREBNÁ TLAČIAREŇ ŠTÍTKOV
VO VEĽKÝCH FORMÁTOCH
SPĹŇAJÚCA NORMY GHS

ColorWorks C831
Táto priemyselná atramentová tlačiareň štítkov s technológiou Micro
Piezo je ideálna na veľkoformátové štítky na označovanie nádob
a chemických látok spĺňajúce normy GHS.
Tlačiareň ColorWork C831 kombinuje všetky výhody odolnej farebnej
atramentovej tlačiarne s presnosťou 8-bodového traktorového podávača
a získala certifikát BS56095 (spĺňa najnovšie normy GHS na označovanie
chemických látok). Rýchlosť tlače je až 91,7 mm/s, oblasť tlače má šírku až
203,2 mm, tlačiareň má presné podávanie štítka na zníženie zasekávania
sa papiera a vyznačuje sa tlačou čiarových kódov s vysokou hustotou.

Odolnosť
Spĺňa najnovšie normy GHS na
označovanie chemických látok

Spoľahlivosť

Charakteristické vlastnosti

Spoľahnite sa na presnú
inžiniersku prácu navrhnutú
tak, aby poskytla päť
rokov vysokokvalitnej
bezproblémovej tlače

Tlačte veľké farebné štítky rýchlo a jednoducho vrátane označovania veľkých nádob
a chemických látok

Nízke náklady

Spoľahnite sa na priemyselnú atramentovú tlač s traktorovým podávačom
Úplný súlad so štandardom BS56095
Pripojte sa vďaka štandardnému paralelnému rozhraniu, rozhraniu USB a LAN

Udržte minimálne náklady –
nikdy nebudete potrebovať
vymeniť tlačovú hlavu alebo
inú pohyblivú súčasť

Rýchlosť
Tlačte vysokou rýchlosťou
až 91,7 mm/s

Mimoriadna kvalita tlače
Vytvárajte vynikajúce štítky
vo vysokom rozlíšení až
5 760 × 1 440 dpi

Úspornosť
Udržte nízke náklady vďaka
veľkokapacitným samostatným
zásobníkom atramentu
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„Špecifické procesy v spoločnosti
Eastman nenechávajú priestor na
chyby, preto sa spoliehame na systém
štítkov, ktorý poskytuje spoľahlivú
a sledovateľnú podporu toku materiálov
v továrni a súčasne všetky postupy
kontroly kvality. S ohľadom na to sú
pre nás systémy Epson ideálne.“
	
Ando den Engelsman, špecialista na kvalitu
v spoločnosti Eastman Chemicals

Vytvárajte štítky na požiadanie v súlade s normami GHS
Tradičný proces tlače štítkov v dvoch krokoch predtlačí prázdne piktogramy, potom
pomocou tlače termálnym prenosom potlačí informácie konkrétnych štítkov. To však
nevyhnutne vedie k prázdnym piktogramom. Jedinou možnosťou je skúsiť prekryť tieto
miesta, čo môže viesť k výsledkom, ktoré vyzerajú ako tlačové chyby.
S radom ColorWorks však jednoducho, presne a dokonale tlačíte všetky piktogramy
a informácie na biele štítky v jednom plynulom postupe. Naša priemyselná atramentová
technológia je hospodárnym riešením, ktoré privedie vaše podnikanie k novému
štandardu a v spojení s pigmentovým atramentom DURABrite Ultra a médiami
PE Matte Label bezproblémovo dodáva vždy dokonalé štítky.

Piktogramy, ktoré porušujú legislatívu GHS

Plnofarebný štítok vytlačený na požiadanie
a v súlade s normami GHS

Žiaden
symbol

1

1
2
1

1

1 Rozličné spôsoby prekrytia predtlačených
piktogramov GHS

1

1

1

1

1 Čisté vytlačenie presných piktogramov a požadovaných
informácií na požiadanie

2 Prázdne piktogramy
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KTORÝ PRODUKT
SPĹŇA VAŠE POTREBY?
Každý produkt z radu ColorWorks ponúka iné možnosti.
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad najvhodnejších produktov a médií
na konkrétne použitie.

Tlačiareň

Médiá
Pigmentový
atrament
UltraChrome
DL

Pigmentový atrament
DURABrite Ultra

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

Štítky na potraviny
a nápoje

ColorWorks
C3500

Použitie

ColorWorks
C3400

Priemysel

••

••

••

••

•

•

Výroba
Štítky na obaly

•

Kozmetické štítky
Energetické
štítky EÚ

••
•

•

Štítky GHS
(< 10,16 cm široké)

••

Maloobchod

Distribúcia lístkov

•

••

••

••

Štítky GHS
(> 10,16 cm široké)

Lekárne
a zdravotníctvo

••

••

•

•
••

•

••

••

••

•

••

••

••

Štítky na lekárske
predpisy

••

••

Laboratórne štítky

••

••

••

Štítky na striekačky

••

••

••

Lekárnické štítky

••

••

Označenie regálov

•

••

••

•

Cenovky

•

••

••

•

Štítky príjmových
dokladov

••

••

••

•

Lístky na podujatia

•

••

••

Identifikačné
menovky

•

••

••

••

••

•• Odporúča sa
• Tiež vhodné

Ak máte akékoľvek otázky o našich produktoch alebo médiách, navštívte stránku www.epson.eu/colorworks.
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KVALITA PROSTREDNÍCTVOM
TECHNOLÓGIE
Kombinácia novej technológie PrecisionCore, presnosti umiestnenia
bodov a špičkovej kvality atramentu Epson prináša neprekonateľnú
kvalitu tlače, spoľahlivosť a rýchlosť.

Technológia PrecisionCore

Samoúdržba

Technológia kontroly dýz (NVT)

PrecisionCore je doposiaľ najpokročilejšia
architektúra tlačových hláv spoločnosti
Epson. Stavia na našej technológii Micro
TFP, ktorá je najlepšia na trhu. Technológia
PrecisionCore je výkon skrytý za našou
renomovanou špičkovou výstupnou
kvalitou a odolnosťou dodávanou
vysokou rýchlosťou tlače potrebnou
v podnikateľskom a priemyselnom
prostredí. Znamená to, že pri zariadeniach
C7500/C7500G sa môžete spoľahnúť na
konzistentné presné výsledky, zvlášť pri
malých textoch, grafike a čiarových kódoch.

Keď tlačiareň musí vykonať nejakú internú
údržbu, nie je potrebné odrezať papier ani
prerušiť výrobu štítkov. Tlačová hlava
má dve polohy – „tlač“ a „domov“ –
a jednoducho sa posunie do požadovanej
polohy, kým sa vykonáva údržba.

Naše tlačiarne sú navrhnuté tak, aby
prinášali neustálu dokonalosť tlače
s minimálnou potrebou zásahu používateľa.
Technológia NVT neustále pracuje na
pozadí a odhaľuje zablokované dýzy,
ktoré vracia do stavu maximálneho
prevádzkového výkonu.
Spúšťací signál

Detekčný signál

Piezo =
akčný prvok

Piezo =
snímač

Reziduálne vibrácie
(zmena tlaku)

Technológia premenlivej veľkosti
kvapiek (VSDT)
S technológiou Epson VSDT získate
ideálnu kombináciu rýchlosti, kvality
a účinného využitia atramentu. Zacieľuje
najvhodnejšiu veľkosť kvapiek atramentu
do rozličných oblastí tlače, čím vytvára
jasnosť v oblastiach jemných detailov
a zároveň si zachováva optimálnu účinnosť
pri tlači väčších farebných plôch.

Funkcia substitúcie obrazových bodov

Technológia pigmentového atramentu

Blokované dýzy sa zvyčajne opravia
a vrátia do činnosti rýchlo a automaticky.
Avšak ani počas dočasného zablokovania
dýzy sa kvalita tlače nezníži. Je to vďaka
tomu, že susedné dýzy dokážu tlačiť
väčšie kvapky atramentu, aby pokryli
aj vynechanú oblasť tlače.

Chceli sme zabezpečiť, aby bol rad
ColorWorks C7500 optimalizovaný na
čo najlepšie splnenie požiadaviek našich
zákazníkov, preto sme navrhli dva typy
pigmentového atramentu, ktoré konkrétne
reagujú na niektoré potreby špecifických
aplikácií.

Bez funkcie substitúcie
obrazových bodov

Atrament DURABrite Ultra od spoločnosti
Epson je ideálny pre zákazníkov, ktorí
potrebujú trvanlivé výtlačky a chcú tlačiť
najmä na matné médiá. Naše atramenty
UltraChrome DL prinášajú vysokú kvalitu
tlače a skvelé výsledky na lesklých
médiách.

S funkciou substitúcie
obrazových bodov
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INTEGRÁCIA SOFTVÉRU
S PLNÝM POKRYTÍM
Usilovne pracujeme na tom, aby sme vytvorili softvérové riešenia,
ktoré sú inovatívne a predvídajú potreby zákazníkov. Náš rad
ColorWorks je kompatibilný s hlavnými predajcami softvéru,
zabudovanými programovacími jazykmi a emuláciami. To vám
dáva sofistikované funkcie, ktoré potrebujete, ale rovnako
uľahčuje výmenu starých technológií.
Ovládače operačného systému Microsoft Windows a softvér
Epson InstallNavi
Vďaka dodanému softvéru InstallNavi od spoločnosti Epson
je úvodné nastavenie tlačiarne jednoduchou úlohou aj pre
neskúsených používateľov. Táto aplikácia vás prevedie všetkými
krokmi, čo zabezpečí bezchybnú inštaláciu od fyzickej inštalácie
tlačiarne až po jej konfiguráciu a konfiguráciu médií.
Okrem softvéru Epson InstallNavi sú pre rad C7500 k dispozícii aj
ovládače tlačiarne Microsoft Windows®, takže tlač z akejkoľvek
aplikácie Windows je jednoduchá.

Priame príkazové ovládanie
Náš nový jazyk pre tlačiarne – ESC/Label – vám umožňuje ovládať
tlačiareň radu C7500 z akéhokoľvek operačného systému alebo
softvérovej architektúry. Jazyk ESC/Label je kompatibilný aj s
emuláciou ZPLII, čo umožňuje jednoducho nahradiť staré
čiernobiele tlačiarne štítkov. Navyše, tok údajov ZPLII možno
ľahko obohatiť o farby prostredníctvom nových príkazov ESC/
Label alebo programu na nastavenie tlačiarne Epson (Printer
Setting Utility).

+
Obrázok na pozadí

Variabilné údaje

=
Tlačený štítok

Základné ovládače pre hlavné profesionálne softvéri na štítky

Ovládače SAP HVP

Základné ovládače využívajú jazyk ESC/Label, aby umožnili
softvérovým aplikáciám pristupovať a využívať všetky hlavné
funkcie radu C7500. Ovládače sú k dispozícii na bezplatné
prevzatie na webových stránkach predajcu softvéru.

Spoločnosť Epson je prvým predajcom tlačiarní, ktorý podporuje
predajný koncept HVP (High-Volume Printing – veľkoobjemová
tlač) spoločnosti SAP. Vďaka tomu dosiahnete pri veľkoobjemovej
tlači údajov s pridanými farbami zo systému SAP najlepší výkon
a využiteľnosť. Tento koncept je súčasťou programu SAP EH&S
WWI, ktorého jadrom je ovládač pre systém Windows nezávislý
od tlačiarne (vyvinutý spoločnosťou SAP) nainštalovaný na
serveri WWI.
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VŠESTRANNÉ
TYPY MÉDIÍ
Tlačte vysokokvalitnú grafiku a fotografie na širokú škálu matných
a lesklých poťahovaných médií. Pigmentové atramenty Epson
DURABrite Ultra a UltraChrome DL zaručujú presné výtlačky
odolné proti rozmazaniu, vode a iným kvapalinám.

Premium Matte Ticket

Premium Matte Label

High Gloss Label

Tento hladký žiarivo biely matný
poťahovaný papier pre atramentovú tlač je
optimalizovaný pre vysokokvalitnú grafiku
a fotografie. Má hrúbku 127 μm (107 g/m)
a je ideálny na distribúciu lístkov a na
pútače.

Tieto hladké žiarivo biele matné štítky
sú ideálne na tlač vo fotografickej kvalite
a zaručujú rýchloschnúce výtlačky, ktoré
odolávajú poškriabaniu, vode a teplu.

Tieto vysokolesklé poťahované štítky majú
mikroporézny absorpčný povrch na tlač
vo fotografickej kvalite a permanentné
akrylátové lepidlo, ktoré drží na rôznych
povrchoch.

Dokonalé na distribúciu lístkov, identifikačné
menovky, označenie políc a tlač pútačov

Ideálne na tlač štítkov s čiarovým kódom,
štítkov na označenie škatúľ so spotrebným
tovarom, farmaceutických štítkov a iných

Najvhodnejšie na produktové štítky a štítky
na označenie škatúľ so spotrebným tovarom

Prémiový matný poťah pre fotorealistické
výtlačky
Výtlačky rýchlo schnú a sú odolné proti
poškriabaniu a vode

Permanentné akrylátové lepidlo s veľmi dobrou
odolnosťou proti teplu, dokonca aj pri nízkych
teplotách

Permanentné akrylátové lepidlo s veľmi
dobrou odolnosťou proti teplu
Výtlačky sú odolné proti rozmazaniu,
vode a iným kvapalinám

Výtlačky sú odolné proti rozmazaniu, vode
a iným kvapalinám

PE Matte Label

BOPP High Gloss Label

BOPP Satin Gloss Label

Tlačte trvanlivé štítky so syntetickým
lepidlom s dlhou životnosťou, ktoré
odolajú extrémnym podmienkam.
Vysokokvalitné, skenovateľné štítky
sú odolné voči rozmazaniu a voči vode
a väčšine chemických látok.

Biele vysokolesklé štítky s povrchovou
úpravou pre atramentové tlačiarne BOPP
(biaxiálne orientovaný polypropylén)
s akrylátovým lepidlom na vodnej báze
na trvalé prichytenie.

Biele saténovo lesklé štítky s povrchovou
úpravou pre atramentové tlačiarne BOPP
s akrylátovým lepidlom na vodnej báze na
trvalé prichytenie.

Certifikát BS5609 na použitie pri označovaní
chemických látok podľa noriem GHS

Vysokolesklá povrchová úprava ideálna
na vysokokvalitné produktové štítky na
spotrebný tovar

Saténovolesklá povrchová úprava ideálna
na vysokokvalitné produktové štítky na
spotrebný tovar

Odolné syntetické štítky (na báze
polypropylénu)

Odolné syntetické štítky (na báze
polypropylénu)

Odolné proti vode a iným kvapalinám

Odolné proti vode a iným kvapalinám

Univerzálne permanentné akrylátové lepidlo

Univerzálne permanentné akrylátové lepidlo

Extrémne trvanlivé a spoľahlivé – odolné proti
väčšine chemických látok
Permanentné akrylátové lepidlo s vynikajúcou
odolnosťou proti vode a teplu
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SPOTREBNÝ MATERIÁL
A DODATOČNÉ
VYBAVENIE
Tlačiarne

Spotrebný materiál

Názov

Rozhranie

Kód produktu

Názov

Typ

ColorWorks C7500

USB
a Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Súprava na
údržbu

SJIC26P(C)

Azúrová

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Purpurová

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Žltá

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Čierna

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Súprava na
údržbu

SJIC30P(C)

Azúrová

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Purpurová

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Žltá

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Čierna

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Súprava na
údržbu

SJIC22P(C)

Azúrová

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Purpurová

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Žltá

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Čierna

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Azúrová

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Purpurová

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Žltá

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Čierna

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

3-farebný CMY

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB
a Ethernet

USB
a Ethernet

USB
a Ethernet

USB,
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapacita

Kód produktu

Obrázok

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Prevíjacie
zariadenie

Záruka tlačiarne sa vzťahuje aj na tlačovú hlavu. Štandardná záruka tlačiarne je 1 rok alebo 500 km nahromadenej dĺžky tlače podľa toho, čo nastane skôr. Informujte sa u svojho autorizovaného predajcu
Epson o voliteľných balíčkoch predĺženej záruky dostupných vo vašom regióne.
Životnosť tlačiarne ColorWorks C7500 sa definuje ako 500 km dodaného papiera.
3
Pri tlači na médiá Epson PE Matte Label.
4
Vo výskume vykonanom spoločnosťou TÜV Rheinland LGA Products GmbH, august 2014. Úplnú správu nájdete na adrese http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-reportcorrected.pdf.
5
Spĺňa najnovšie normy GHS na označovanie chemických látok.
1

2
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TLAČIARNÍ

C3400
Technológia

Spôsob tlače

Rozloženie dýz

Riadková tlačiareň
(PrecisionCore
MicroTFP)

Riadková tlačiareň
(PrecisionCore
MicroTFP)

600 dýz na každú
farbu

600 dýz na každú
farbu

Purpurová, žltá,
azúrová

Purpurová, žltá,
azúrová, čierna

Purpurová, žltá,
azúrová, čierna

Purpurová, žltá,
azúrová, čierna

Purpurová, žltá,
azúrová, čierna

Technológia atramentu

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Rýchlosť tlače

Max. 92 mm/s pri
360 x 180 DPI
(šírka tlače 56 mm)

Max. 103 mm/s pri
360 × 180 DPI
(šírka tlače 56 mm)

Max. 92 mm/s pri
360 × 360 DPI

Max. 300 mm/s pri
600 × 1 200 DPI
(šírka tlače 108 mm)

Max. 300 mm/s pri
600 × 1 200 DPI
(šírka tlače 108 mm)

Rozlíšenie tlače

Max. 720 × 360 DPI

Max. 720 × 360 DPI

Max. 5 760 ×
1 440 DPI

Max. 104 mm

Max. 104 mm

Max. 203 mm

Max. 108 mm

Max. 108 mm

Kotúč (vonkajší
priemer 4 palce),
skladaný papier

Kotúč (vonkajší
priemer 4 palce),
skladaný papier

Skladané dierované
médiá

Kotúč (vonkajší
priemer 8 palcov),
skladaný papier

Kotúč (vonkajší
priemer 8 palcov),
skladaný papier

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

Formáty

Max. 600 × 1 200 DPI Max. 600 × 1 200 DPI

Typ

Nekonečné štítky,
Nekonečné štítky,
nekonečný papier,
nekonečný papier,
predrazené štítky,
predrazené štítky,
papier so snímačom papier so snímačom
čiernej značky,
čiernej značky,
štítok so snímačom štítok so snímačom
čiernej značky
čiernej značky

Nekonečný papier,
predrazené štítky

Predrazené štítky,
Predrazené štítky,
papier so snímačom papier so snímačom
čiernej značky,
čiernej značky,
štítok so snímačom štítok so snímačom
čiernej značky
čiernej značky

Rozhrania

Rozhrania USB 2.0
typ B, Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)
(voliteľné)

Rozhrania USB 2.0
typ B, Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Rozhrania USB 2.0
typ B, Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T),
obojsmerné
paralelné

Rozhrania USB 2.0
typ A, Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Rozhrania USB 2.0
typ A, Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Pribalená

Pribalená

–

Pribalená

Pribalená

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

Automatická rezačka
Napájacie napätie
Spotreba energie
Teplota/vlhkosť

Rozmery

Softvér

C7500G

360 dýz na každú
farbu

Šírka

Všeobecné

Sériová atramentová Sériová atramentová Sériová atramentová
tlačiareň (MicroPiezo) tlačiareň (MicroPiezo) tlačiareň (MicroPiezo)

C7500

360 dýz na každú
farbu

Šírka tlače
Médiá

C831

180 dýz na každú
farbu

Farby

Tlač

C3500

Pohot. režim: pribl.
Pohot. režim: pribl.
Pohot. režim: pribl.
Pohot. režim: pribl.
Pohot. režim: pribl.
5 W, tlač: pribl. 26 W 3 W, tlač: pribl. 30 W 8 W, tlač: pribl. 33 W 4 W, tlač: pribl. 86 W 4 W, tlač: pribl. 86 W
Skladovanie:
–20 – 60 °C
(5 – 85 % RV),
tlač: 10 – 35 °C
(20 – 80 % RV)

Skladovanie:
–20 – 60 °C
(5 – 85 % RV),
tlač: 10 – 35 °C
(20 – 80 % RV)

Skladovanie:
–20 – 40 °C
(5 – 85 % RV),
tlač: 10 – 35 °C
(20 – 80 % RV)

Skladovanie:
–20 – 60 °C
(5 – 85 % RV),
tlač: 5 – 35 °C
(20 – 80 % RV)

Skladovanie:
–20 – 60 °C
(5 – 85 % RV),
tlač: 5 – 35 °C
(20 – 80 % RV)

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(šírka × hĺbka x
(šírka × hĺbka x
(šírka × hĺbka x
(šírka × hĺbka x
(šírka × hĺbka x
výška)
výška)
výška)
výška)
výška)

Hmotnosť produktu

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Ovládače tlačiarne

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label

Skupina príkazov
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V spoločnosti Epson sa usilujeme o vytvorenie inovatívnych, vynikajúcich produktov, ktoré sú spoľahlivé, recyklovateľné
a energeticky úsporné. Využívame menej zdrojov, čím pomáhame zabezpečiť pre nás všetkých lepšiu budúcnosť.
Niektoré produkty nie sú v niektorých krajinách dostupné. Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite
www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

