ColorWorks färgetikettsortiment

KOSTNADSBESPARANDE
FÄRGETIKETTER
PÅ BEGÄRAN

TA KONTROLLEN
MED ON-DEMAND
FÄRGETTIKETTER
Använd våra on-demand-skrivare för att skriva ut iögonfallande,
anpassade färgetiketter när du behöver dem. Med Epson
Colorworks tillhör tvåstegsutskrifter och slösaktiga förbeställningar
det förgångna. Du kan nu skriva ut fullfärgsetiketter redan från
början, med din egen design och i de mängder som du faktiskt
kommer att använda.
Effektivisera din färgetikettproduktion
Våra bläckstråleskrivare för färgetikettutskrifter på begäran eliminerar de traditionella
problemen med termiskt övertryck. Du kan nu på ett enkelt sätt skriva ut anpassade,
högkvalitativa färgetiketter, biljetter och märkningar själv, precis hur och när du vill. Slut
på bortkastad tid, störningar, svinn och besvär. Slut på färdigtryckta etikettlager, stopptid
i produktionen, förlorade beställningar och försenade leveranser.

Gamla processen

Nytt förfarande (utskrifter på begäran)

1 Förutskriven färg- och statisk data

1 Skriv ut etiketter i fullfärg redan första gången

2 Övertryck av svart och variabeldata
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Hållbara, kostnadseffektiva färgetiketter för en rad olika tillämpningar
För allt från tillverkning och butik till apotek, sjukvård och biljetter finns en ColorWorksprodukt som kan göra verklig skillnad genom att ge dig flexibiliteten att skriva ut de
etiketter du behöver, när du behöver dem. Modellerna ColorWorks C3500 och C831
är också idealiska för företag som vill skriva ut etiketter som uppfyller de senaste
GHS-normerna ("Globally Harmonised System") för märkning av kemikalier.

Tillverkning
Förbättra din lagerhantering
Tydliggör användningsrutinerna
Lyft fram viktig information
Förbättra visuell påverkan
och varumärken
Uppfyller GHS standarder

Apotek och
sjukvårdsinrättningar
Lyft fram livsviktig
patientinformation
Skriv enkelt ut stora volymer
Gör etiketterna tydliga
och konsekventa

Butik

Biljetter

Öka medvetenheten om produkter

Skriv ut individuellt utformade
biljetter och ID-brickor

Lyft fram produktspecifikationer
Stärk varumärken

Anpassa kommunikationen
Förbättra den visuella
identifieringen

Tillverka special- och
engångsetiketter

Minska risken för fel

Fördelarna med färgetikettutskrifter på begäran

Ta kontroll

Förbättra effektiviteten

Mer flexibilitet

Öka hastigheten

Inga beställningar av förutskrivna
etiketter – du behåller kontrollen

Ingen tid behöver läggas på att leta
eller hitta rätt för-tryckta etiketter

Framställ anpassade etiketter
direkt

Skriv ut i fullfärg utan att behöva
tumma på utskriftshastigheten

Hela etikettframställningsprocessen
är nu i dina händer

Inga produktionsstopp
för att byta för-tryckta rullar

Ändra designen i farten och
skriv ut så många etiketter
som du behöver

Förkorta etiketternas totala
tillverkningstid avsevärt

Eliminera oväntade kostnader

Eliminera etikettslöseri

Minska etikettlagren avsevärt

Sänk avgifterna för anpassade för-tryck

Slipp slängda etiketter på grund
av ändrad design

Inga fler hyllor fulla med för-tryckta rullar

Minska felen i samband med framställningen av
etiketter, minska antalet försenade leveranser
och påföljder

Inget behov av att beställa +10 %
förtryckta etiketter för att säkerställa
ett tillräckligt stort lager

Beställ och lagerhåll bara en enda typ
av etikett: tomma
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SKAPA NYA NORMER INOM
INDUSTRIETIKETTUTSKRIFTER

ColorWorks C7500-serien
Omdefiniera hastighet,
driftsäkerhet och
kostnadseffektiva utskrifter
genom att själv uppfylla dina
etikettbehov. Med ColorWorks
C7500-serien kan du förlita dig
på perfekta färgetiketter som
ser fantastiska ut, som för fram
ditt budskap på ett tydligt sätt
och som håller under mycket
lång tid.

Konsekventa utskrifter, kortare
stopptider
Maximera driftsäkerheten och få varje
utskrift perfekt tack vare robust hårdvara,
inklusive det nya, permanenta
PrecisionCore MicroTFP-skrivhuvudet.
Säkerställ en konsekvent, oavbruten
kvalitet med munstycksverifieringsteknik
som upptäcker blockerade munstycken,
samt punktkompensation som
kompenserar för dem.

Installera och kom igång utan besvär
Installera och kom igång snabbt och enkelt
med LCD-skärmen och kontrollpanelen.
Tack vare vårt senaste kommandopaket
för skrivare, ESC/Label, kan du införliva
din skrivare i nästan alla operativsystem,
samtidigt som en komplett serie
programvaror stöder skrivaranvändning.

Hög driftsäkerhet, låga driftskostnader
Upplev en fantastisk driftsäkerhet och
avsevärda kostnadsbesparingar tack
vare det permanenta skrivhuvudet.
Standardgarantin gäller i ett år eller för
500 km utskriftslängd, beroende på vad
som kommer först.1

ColorWorks C7500
Perfekt för utskrifter där hållbarhet är viktigt

Använder det
pigmenterade bläcket
DURABrite Ultra
Huvudsakligen för
utskrift på matta media
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Industriell kapacitet
Säkerställ en lång livslängd tack
vare ett metallchassi och
automatskärare som standard,
samt tillbakaspolning som tillval
Hög kvalitet
Upplev Epsons utskriftskvalitet,
framställd med variable-sized
droplet-teknik
Plug and play
Problemfri integrering med den
inbyggda ZPLII-emuleringen och
ESC/Label-språket
Mångsidig
Skriv ut på en mängd olika material
med upp till 108 mm bredd

Hållbarhet

Enastående utskriftskvalitet

Räkna med fantastisk prestanda
tack vare det nya, permanenta
PrecisionCore-skrivhuvudet och
munstycksverifieringsteknik

Framställ iögonfallande resultat
med en upplösning på 600×1200 dpi

Driftsäkerhet
Upplev tryggheten eftersom ingen
större komponent kommer att
behöva bytas ut förrän tidigast
efter 500 km utskrifter2

Enkelhet
Installera och kom igång snabbt och
enkelt med den framåtvända
LCD-skärmen och kontrollpanelen

Fart
Få fantastiska resultat snabbt med
en utskriftshastighet på 300 mm/sek

ColorWorks C7500G
Kombinerar en fantastisk utskriftskvalitet med
hållbarhet

Använder det
pigmenterade bläcket
UltraChrome DL
Huvudsakligen för
utskrift på blanka
media
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ENKLA STATIONÄRA
ETIKETTUTSKRIFTER I FÄRG

ColorWorks C3500
ColorWorks C3500 är den mest flexibla medlemmen i ColorWorksfamiljen. Den är enkel att använda, upptar mycket liten plats på
ditt skrivbord och låter dig skriva ut vad som helst från armband,
biljetter och ID-kort till hållbara, syntetiska etiketter. Allt detta
i färg, i hög kvalitet och med en snabb utskriftshastighet på upp
till 103 mm/sek.
Nyckelfunktioner
Bläckstråleutskrift i fyrfärg med hög kvalitet
(CMYK)

Inbyggd automatskärare

Med separata bläckpatroner sparar du pengar
eftersom du bara behöver byta den färg som
tagit slut

Uppfyller BS5609-certifikatet3

Programvara för enkel installation medföljer

Enkel
Skriv ut etiketter enkelt på
några få minuter

Hållbar
Hållbara pigmenterade bläck
som inte smetar samt är
vattentåliga och ljusbeständiga

Kostnadseffektiv
En nyligen utförd
forskningsrapport har visat att
ColorWorks C3500 har den
lägsta bläckkostnaden per
utskrift jämfört med två
konkurrenter4
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Enkel att använda
Övervaka bläcknivåer och
skrivarstatus via LCD-skärmen

Bekväm
Nå alla funktioner enkelt via
skrivarens framsida, inklusive
byte av förbrukningsartiklar

Hållbara utskrifter
Epsons DURABrite Ultra-bläck ger
hållbara utskrifter som inte smetar,
är ljusbeständiga och tål de flesta
vätskor

Pålitlig
Säkerställ korrekta
streckkodsutskrifter med Epsons
teknik för automatisk kontroll av
munstycken (AID), som upptäcker
och rengör tilltäppta munstycken

Underhållsfritt
Glöm bort allt vad byten
av skrivhuvud eller andra
driftkomponenter heter – dessa
håller under hela skrivarens
livslängd

Mångsidig
Skapa högkvalitativa utskrifter på
en rad olika material, till exempel
matt eller glansig yta och
syntetiska media i många olika
format och storlekar

”Allt i våra butiker bör spegla kvalitet,
driftsäkerhet och ett brett mångfald.
Epsons ColorWorks-skrivare hjälper
oss att uppnå det.”
	
Wim Vandeputte, Finance Manager,
Light Gallery (division inom Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
Den kompakta skrivaren ColorWorks C3400 har allt du behöver för
att skriva ut färgberikade biljetter, märken och etiketter i en stationär
miljö. Den enkla framsidesdriften möjliggör installation under disk,
samtidigt som den inbyggda automatskäraren är snabb och exakt.
Nyckelfunktioner

Låg kostnad
Din investering är idiotsäker,
tack vare sin låga initiala
inköpskostnad

Färgutskrifter av hög kvalitet, vid behov (CMY)

Kompakt

Utskriftshastighet upp till 92 mm/sek
Inbyggd automatskärare

Enkel framsidesdrift och
kompakt storlek för placering
under disk

Flexibel
Behåll kontrollen genom direkt
styrning via program, inklusive
startprogramvara för etiketter

Pålitlig
Upptäck och åtgärda
tilltäppta munstycken och pixlar
i streckkoder med tekniken för
automatisk kontroll av munstycken

Miljövänlig
Minskad miljöpåverkan med
vattenbaserade bläck och låg
energiförbrukning
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DEN GHS-UPPFYLLANDE
SKRIVAREN FÖR FÄRGETIKETTER
I STORFORMAT

ColorWorks C831
Denna Micro Piezo-bläckstråleskrivare med industriell kapacitet
är perfekt anpassad för GHS-etiketter i storformat, avsedda för
märkning av dunkar och kemikalier.

Hållbar

Den kombinerar fördelarna med en robust färgbläckstråleskrivare och
precisionen hos en 8-stifts traktormatare, samt har BS5609-certifierats5
(uppfyller de senaste GHS-normerna för märkning av kemikalier).
Den har utskriftshastigheter på upp till 91,7 mm/sek, utskriftsytor
på upp till 203,2 mm bredd, exakt etikettmatning som minskar stopp,
samt ger en kompakt utskrift av streckkoder.

Pålitlig

Uppfyll de senaste GHSnormerna för märkning av
kemikalier

Nyckelfunktioner

Förlita dig på precisionsteknik
utvecklad för att ge dig fem års
högkvalitativa, problemfria
utskrifter

Skriv ut stora färgetiketter snabbt och enkelt, inklusive etiketter för märkning av dunkar
och kemikalier

Låg total ägandekostnad

Förlita dig på bläckstråleutskrifter i industriell kvalitet med traktormatning
Uppfyll BS5609-normerna helt och hållet5
Anslut via parallellportar samt USB- och LAN-gränssnitt som standard

Minimera kostnader och
stopptid – du kommer aldrig att
behöva byta ut skrivhuvud eller
andra driftkomponenter

Snabb
Skriv ut med hastigheter
på upp till 91,7 mm/sek

Enastående utskriftskvalitet
Skapa fantastiska etiketter med
hög upplösning på upp till
5760×1440 dpi

Kostnadseffektiv
Håll nere kostnaderna tack vare
separata bläckpatroner med hög
kapacitet
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”De specifika processerna på Eastman
lämnar inget utrymme för fel, och därför
är vi beroende av ett etikettsystem som
har ett pålitligt och uppföljningsbart stöd
för materialflödena på anläggningen,
samt även för alla kvalitetskontroller.
Med tanke på detta är Epsonsystemen idealiska för oss.”
	
Ando den Engelsman, Quality Specialist
på Eastman Chemicals

Skapa GHS-uppfyllande etiketter på begäran
Den traditionella etikettutskriftsprocessen i två steg för-trycker tomma symboler, och
skriver sedan över med den specifika etikettinformationen via termiskt överföringstryck.
Men detta leder oundvikligen till tomma symboler. Det enda alternativet är att försöka
täcka över dessa tomrum, vilket kan leda till något som ser ut som utskriftsfel.
Med ColorWorks-serien kan du emellertid på ett enkelt och exakt sätt skriva ut samtliga
symboler och all information perfekt på tomma etiketter, allt i en enda, smidig process.
Vår bläckstråleteknik för företag är en kostnadseffektiv lösning för att höja ditt företag till
den senaste standarden, och fungerar problemfritt tillsammans med det pigmenterade
bläcket DURABrite Ultra samt matta PE-etikettmedia i syfte att ge dig perfekta etiketter
varje gång.

Symboler som bryter mot GHS-lagstiftning

Fullfärgsetikett utskriven på begäran, och som
uppfyller GHS standarder

Inga
symboler

1

1
2
1

1

1O
 lika sätt att täcka för-tryckta GHS-symboler
2 Tomma symboler

1

1

1

1

1 Skriv ut symbolerna och den erforderliga informationen
exakt och på begäran
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VILKEN PRODUKT
PASSAR DINA BEHOV?
Varje produkt i ColorWorks-sortimentet har olika funktioner.

I tabellen nedan ges en snabb översikt över vilken produkt och vilka media som passar
bäst för olika tillämpningar.

Skrivare

Media
Det
pigmenterade
bläcket
UltraChrome
DL

Pigmenterat
DURABrite Ultra-bläck

BOPP High
Gloss-etikett

••

BOPP Satin
Gloss-etikett

PE Matte
etikett

••

High Gloss
etikett

Premium
Matte etikett

Premium
Matte biljett

••

ColorWorks
C7500G

ColorWorks
C7500

ColorWorks
C831

Etikett för mat
och dryck

ColorWorks
C3500

Applikation

ColorWorks
C3400

Bransch

••

••

••

••

•

•

Tillverkning
Förpacknings
etikett

•

Kosmetiketiketter
EU:s energietikett

••

••

•
•

GHS-etikett
(<4 tum bred)
GHS-etikett
(>4 tum bred)

••

••

••

••

•

••

•

•

••

•

••

••

••

•

••

••

••

Receptetikett

••

••

Laboratorieetikett

••

••

••

Sprutetikett

••

••

••

Apoteksetikett

••

••

Hylletikett

•

••

••

•

Prislapp

•

••

••

•

Receptetikett

••

••

••

•

Evenemangsbiljett

•

••

••

Id-bricka

•

••

••

Apotek och
sjukvårdsinrättningar

Butik

Biljetter

••

••

•• Rekommenderas
• Också lämplig

Om du har frågor som berör våra produkter eller våra media, gå till www.epson.eu/colorworks
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KVALITET
GENOM TEKNIK
Kombinationen av den nya PrecisionCore-tekniken, den exakta
punktplaceringen och Epson-bläckets fantastiska kvalitet ger
en oslagbar utskriftskvalitet, driftsäkerhet och hastighet.

PrecisionCore-teknik

Självunderhåll

Munstycksverifieringsteknik (NVT)

PrecisionCore är Epsons mest avancerade
skrivhuvuddesign. Den är baserad på vår
marknadsledande Micro TFP-teknik.
PrecisionCore är kraften bakom vår
berömda, branschledande utskriftskvalitet
och hållbarhet, levererad med den
hastighet som behövs för kommersiella
och industriella utskrifter. Detta betyder
att du kan förlita dig på att din ColorWorks
C7500/C7500G ger dig konsekventa och
exakta resultat, särskilt vid mindre text,
grafik och streckkoder.

När skrivaren behöver utföra egenunderhåll,
behöver man inte skära av papperet eller
avbryta etikettframställningen.
Skrivhuvudet har två positioner – ett
hemläge och ett utskriftsläge – och det
flyttas helt sonika ur vägen vid underhåll.

Våra skrivare är utformade för att löpande
framställa perfekta utskrifter med minsta
möjliga insats från användaren. NVTtekniken arbetar ständigt i kulisserna för
att identifiera blockerade munstycken
och se till att de fungerar optimalt igen.
Drivsignal

Identifieringssignal

Piezo =
Drivenhet

Piezo =
Sensor

Restvibration
(tryckförändring)

Variable-Sized-Droplet-teknik (VSDT)

Funktion för punktsubstitution

Pigmenterad bläckteknik

Den perfekta kombinationen av hastighet,
kvalitet och effektivt bruk av bläck uppstår
med Epson VSDT. Tekniken skickar
bläckdropparna i lämpligaste storlek till
olika områden på en utskrift. Detta ger
skärpa i områden med fina detaljer och
optimal effektivitet på större färgområden.

Blockerade munstycken brukar normalt
fixas och fungera igen snabbt och
automatiskt, men om ett munstycke förblir
igensatt temporärt, så försämras inte
utskriftskvaliteten. Det beror på att de
intilliggande munstyckena kan skriva
ut större bläckdroppar och täcka det
beträffade utskriftsområdet.

För att säkerställa att ColorWorks
C7500-serien är optimerad för att på
bästa sätt uppfylla kundernas behov, har
två typer av pigmenterat bläck designats.
De tillgodoser vissa behov för specifika
användningsområden.
Epsons DURABrite Ultra-bläck är perfekt
för kunder som behöver hållbara utskrifter
och som huvudsakligen vill skriva ut på
matta medier. Våra UltraChrome DL-bläck
ger hög utskriftskvalitet och fantastiska
resultat på glansiga medier.

Utan punktsubstitution

Med punktsubstitution
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FULL PROGRAMVARUINTEGRATION
Vi jobbar hårt för att möjliggöra programvarulösningar som är
innovativa och som förutser kundbehoven. Vårt ColorWorkssortiment är kompatibelt med ledande programvarutillverkare,
inbäddade programmeringsspråk och emuleringar. Detta ger dig de
sofistikerade funktioner du behöver, men gör det också enkelt att
byta ut äldre tekniker.
Drivrutiner för operativsystemet Microsoft Windows samt
Epson-programvaran InstallNavi
Även oerfarna användare tycker att det är enkelt att ställa in
skrivaren med det medföljande programmet InstallNavi från
Epson. Användaren guidas genom varje steg, och detta
garanterar en felfri installation, från den fysiska installationen
till konfigurationen av skrivaren och medierna.

Direkt kommandokontroll
Vårt nya skrivarspråk – ESC/Label – ger dig möjlighet att
kontrollera din skrivare i C7500-serien från vilket operativsystem
och/eller vilken programarkitektur som helst. ESC/Label är även
kompatibelt med ZPLII, vilket gör det enkelt att ersätta äldre,
monokroma etikettskrivare. Utöver detta går ZPLII-dataströmmen
enkelt att försköna med färg med hjälp av nya ESC/Labelkommandon eller Epsons verktyg för skrivarinställning.

Utöver programmet Epson InstallNavi finns det skrivardrivrutiner
för Microsoft Windows® för C7500-serien, vilket gör det enkelt att
skriva ut från valfria Windows-program.

+
Bakgrundsbild

Variabeldata

=
Utskriven etikett

Normala drivrutiner för ledande, professionell programvara
för etikettframställning
I de programegna drivrutinerna används ESC/Label så att
programmen kan komma åt och använda alla de viktigaste
funktionerna i C7500-serien. Drivrutinerna kan laddas ner från
programutvecklarnas webbplatser.
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SAP HPV-drivrutiner
Epson är den första skrivartillverkaren som stöder SAP:s HVPleverantörsbegrepp (”high-volume printing”; utskrifter i höga
volymer). Detta ger dig bästa möjliga prestanda och användbarhet
vid utskrift av färgberikade data från SAP i stora volymer.
Begreppet ingår i SAP EH&S WWI, vars kärna består av en
skrivaroberoende drivrutin för Windows (utvecklad av SAP) som
är installerad på WWI-servern.

MÅNGSIDIGA
MEDIATYPER
Skriv ut grafik och foton med hög kvalitet på många olika typer
av matta och glansiga, bestrukna media. Epsons pigmenterade
DURABrite Ultra- och UltraChrome DL-bläck ger exakta, smetfria
utskrifter som är beständiga mot vatten och andra vätskor.

Premium Matte biljett

Premium Matte etikett

High Gloss etikett

Detta släta och matt bestrukna, ljusvita
bläckstrålepapper har optimerats för grafik
och foton av hög kvalitet och är 127 μm
tjockt (107 g/m), vilket gör det idealiskt för
biljetter och skyltar.

Dessa släta, ljusvita matta etiketter är
idealiska för utskrift med fotokvalitet och
garanterar snabbtorkande utskrifter som
är skrap-, vatten- och värmetåliga.

Dessa högglansiga bestrukna etiketter
har en mikroporös, absorberande yta för
utskrift med fotokvalitet och permanent
häfta av akryl som fäster på olika ytor.

Idealiskt för utskrift av biljetter, ID-brickor,
hylletiketter och skyltar

Idealiska för streckkodsetiketter,
kartongetiketter för konsumentprodukter,
läkemedelsetiketter med mera

Används bäst för produktetiketter och
kartongetiketter för konsumentprodukter

Premium matte-beläggning för fotorealistiska
utskrifter
Snabbtorkande skrap- och vattentåliga resultat

Permanent häfta av akryl med mycket hög
värmetålighet, till och med vid låga temperaturer
Utskrifterna smetar inte och är tåliga
mot vatten och andra vätskor

Permanent häfta av akryl med mycket hög
värmetålighet
Utskrifterna smetar inte och är tåliga
mot vatten och andra vätskor

PE Matte etikett

BOPP High Gloss-etikett

BOPP Satin Gloss-etikett

Skriv ut hållbara och slitstarka etiketter
med syntetisk häfta som klarar extrema
miljöer. Avläsningsbara etiketter smetar
inte samt tål vatten och de flesta
kemikalier.

Vita, högglansiga så kallade
”BOPP”(”biaxialt orienterat
polypropylen”)-bläckstråleetiketter, med
vattenbaserat akryllim för permanent fäste.

Vita, högglansiga så kallade ”BOPP”etiketter med vattenbaserat akryllim
för permanent fäste.

BS5609-certifierad för märkning av kemikalier
enligt GHS

Högglansig beläggning perfekt för
högkvalitativa produktetiketter för
konsumentprodukter

Beläggning i glansig satin, perfekt för
högkvalitativa produktetiketter för
konsumentprodukter

Hållbara, syntetiska (polypropylenbaserade)
etiketter

Hållbara, syntetiska (polypropylenbaserade)
etiketter

Tål vatten och många andra vätskor

Tål vatten och många andra vätskor

Universellt, permanent akryllim

Universellt, permanent akryllim

Mycket slitstarka och pålitliga – tåliga mot de
flesta kemikalier
Permanent häfta av akryl med utmärkt vattenoch värmetålighet
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FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
OCH TILLBEHÖR
Skrivare
Namn
ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

Förbrukningsartiklar

Gränssnitt

Produktkod

Namn

Typ

USB och
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Underhållspaket

SJIC26P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Gul

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Svart

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Underhållspaket

SJIC30P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Gul

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Svart

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Underhållspaket

SJIC22P(C)

Cyan

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Gul

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Svart

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Cyan

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Gul

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Svart

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

Trefärgers CMY

78,9 ml

C33S020464

USB och
Ethernet

USB och
Ethernet

USB och
Ethernet

USB-Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Kapacitet

Produktkod

Bild

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Återrullningsanordning

 krivhuvudet täcks av skrivarens garanti. Skrivarens standardgaranti gäller i ett år eller för 500 km utskriftslängd, beroende på vad som kommer först. Tala med en auktoriserad Epson-återförsäljare om de
S
utökade garantipaket som erbjuds i din region.
ColorWorks C7500 har en livslängd som definieras som ”500 km pappersmatning”.
3
Vid utskrift på matt Epson PE-etikettmedia.
4
Enligt efterforskningar utförda av TÜV Rheinland LGA Products GmbH i augusti 2014. Hela rapporten kan läsas på http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/TUV-final-report-corrected.pdf
5
Uppfyller de senaste GHS-normerna för märkning av kemikalier.
1

2
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SKRIVARSPECIFIKATIONER

Teknik

Utskrift

C3400

C3500

C831

C7500

C7500G

Utskriftsmetod

Seriell
bläckstråleskrivare
(MicroPiezo)

Seriell
bläckstråleskrivare
(MicroPiezo)

Seriell
bläckstråleskrivare
(MicroPiezo)

Radskrivare
(PrecisionCore
MicroTFP)

Radskrivare
(PrecisionCore
MicroTFP)

Konfiguration
av munstycken

180 munstycken
per färg

360 munstycken
per färg

360 munstycken
per färg

600 munstycken
per färg

600 munstycken
per färg

Färger

Magenta, Gul, Cyan Magenta, Gul, Cyan, Magenta, Gul, Cyan, Magenta, Gul, Cyan, Magenta, Gul, Cyan,
Svart
Svart
Svart
Svart

Bläckteknik

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Utskriftshastighet

Max 92 mm / sek
vid 360 × 180 DPI
(utskriftsbredd
56 mm)

Max 103 mm / sek
vid 360 × 360 DPI
(utskriftsbredd
56 mm)

Max 92 mm / sek
vid 360 × 360 DPI

Max 300 mm/sek
vid 600 × 1200 DPI
(utskriftsbredd
108 mm)

Max 300 mm/sek
vid 600 × 1200 DPI
(utskriftsbredd
108 mm)

Utskriftsupplösning
Utskriftsbredd
Media

Allmänt

Max 720 × 360 DPI Max 5760 × 1440 DPI Max 600 × 1200 DPI Max 600 × 1200 DPI

Max 104 mm

Max 104 mm

Max 203 mm

Max 108 mm

Max 108 mm

Format

Rulle (4 tum
i ytterdiameter),
fanfold-papper

Rulle (4 tum
i ytterdiameter),
fanfold-papper

Fanfold-media med
matningshål

Rulle (8 tum
i ytterdiameter),
fanfold-papper

Rulle (8 tum
i ytterdiameter),
fanfold-papper

Bredd

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

Typ

Etikett i löpande
bana, papper i
löpande bana,
Die-cutetikett,
papper med svart
märkning, etikett
med svart märkning

Etikett i löpande
bana, papper i
löpande bana,
Die-cutetikett,
papper med svart
märkning, etikett
med svart märkning

Papper i löpande
bana, Die-cutetikett

Die-cutetikett,
papper med svart
märkning, etikett
med svart märkning

Die-cutetikett,
papper med svart
märkning, etikett
med svart märkning

Gränssnitt

USB 2.0 Typ B,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX /
10 Base-T) (tillval)

USB 2.0 Typ B,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0 Typ B,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX /
10 Base-T),
dubbelriktat parallell

USB 2.0 Typ A,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX /
10 Base-T)

USB 2.0 Typ A,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX /
10 Base-T)

Medföljer

Medföljer

–

Medföljer

Medföljer

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

Beredskapsläge:
Cirka 5 W,
Utskrift: Cirka 26 W

Beredskapsläge:
Cirka 3 W,
Utskrift: Cirka 30 W

Beredskapsläge:
Cirka 8 W,
Utskrift: Cirka 33 W

Beredskapsläge:
Cirka 4 W,
Utskrift: Cirka 86 W

Beredskapsläge:
Cirka 4 W,
Utskrift: Cirka 86 W

Förvaring:
-20~60 °C
(5~85 % Relativ
Fuktighet, RF),
Utskrift: 10~35 °C
(20~80 % RF)

Förvaring:
-20~60 °C
(5~85 % RF),
Utskrift: 10~35 °C
(20~80 % RF)

Förvaring:
-20~40 °C
(5~85 % RF),
Utskrift: 10~35 °C
(20~80 % RF)

Förvaring:
-20~60 °C
(5~85 % RF),
Utskrift: 5~35 °C
(20~80 % RF)

Förvaring:
-20~60 °C
(5~85 % RF),
Utskrift: 5~35 °C
(20~80 % RF)

Automatskärare
Spänning
Energiförbrukning

Temperatur/
luftfuktighet

Produktmått
Produktvikt
Programvara

Max 720 × 360 DPI

Skrivardrivrutiner
Kommandon

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(bredd × djup × höjd) (bredd x djup x höjd) (bredd x djup x höjd) (bredd x djup x höjd) (bredd x djup x höjd)
10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label
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På Epson strävar vi efter att utveckla innovativa, överlägsna produkter som är pålitliga, återvinningsbara och energisnåla.
Vi använder färre resurser vilket hjälper oss att skapa en bättre framtid för oss alla.
Alla produkter finns inte i alla länder. Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

