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Zelfs al hebben we een reeks prijswinnende
etikettenmakers en tapes ontworpen die het
voordeligst en de beste keuze op de markt zijn,
we zijn nog niet tevreden en blijven de grenzen
opzoeken van de mogelijkheden van etiketteren.
Met de Epson iLabel-app kunt u met gemak etiketten maken vanaf
smartphones en tablets en de uitgebreide tapereeks van Epson bevat
de nieuwste aanvullingen: opstrijktape en glow-in-the-dark-tape.
Met een LabelWorks-etikettenmaker en tape die aan al uw wensen
voldoet, kunt u grenzeloos te werk gaan: veiligheid verbeteren,
efficiëntie vergroten of de dag gewoon soepeler laten verlopen.

De volgende toetsenborden zijn beschikbaar: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLISCH. Bezoek www.epson.nl of www.epson.be voor meer informatie.

DRAADLOOS CREËREN EN DELEN
We hebben het gemak van Bluetooth, Wi-Fi® en apps geïntroduceerd in de
etikettenwereld. Met de gratis Epson iLabel-app kunt u nu etiketten maken vanaf
uw pc, tablet of smartphone en kunt u uw etikettenmaker delen met uw collega's.
De Epson iLabel-app is beschikbaar voor iOS™ en Android™ en deze kunt u gratis
downloaden vanuit de officiële App Store of Google Play.
Als u druk bent met het labelen van producten of pakketjes, of het sorteren van uw archiefkast, dan wilt u niet zijn
verbonden aan een pc. Daarom zijn de etikettenmakers LabelWorks LW-600P en LW-1000P goed verbonden en
compatibel met vrijwel elk apparaat dat geschikt is voor Bluetooth of internet, zoals een smartphone of tablet. Dit is
de snelle en flexibele manier om etiketten af te drukken die iedereen kan delen. Kies uit de veelzijdige LabelWorks
LW-600P, de kleinste en lichtste etikettenmaker die u kunt verbinden aan een computer of meedragen op kantoor,
of de krachtige LabelWorks LW-1000P, onze snelste etikettenmaker die is gemaakt voor intensief etiketteren met
een hoge productie.

LabelWorks LW-600P

LabelWorks LW-1000P

• Kleinste en lichtste beschikbare 24 mm-

•	De snelste etikettenmaker met afdruksnelheden tot

desktopetikettenprinter1
• Flexibel:
-	
Desktopcomputer: aansluiten op een computer via
USB en Label Editor of API
-	
Draagbaar: verbinden met een smart device via
Bluetooth en Epson iLabel
• Verbinden met Bluetooth en de gratis Epson iLabel-app
•	Compatibel met etiketbreedten van 6 tot 24 mm
(LC‑serietapes)

maximaal 35 mm per seconde
• Meerdere verbindingsmogelijkheden:
-	
Naar een pc via USB, Ethernet of LAN Wi-Fi en Label
Editor of API
-	
Naar een smart device via Wi-Fi van apparaat-naarapparaat en Epson iLabel
•	Halfautomatische afwerkingssnijder, volledig -en
halfautomatische snijder
•	Compatibel met etiketbreedten van 6 tot 36 mm
(LC‑serietapes)

VOOR ELK DOEL EEN ETIKET
Waaraan u ook denkt, de kans is groot dat we het etiket hebben dat u nodig hebt.
De uitgebreide reeks van unieke etikettapes bevat onder andere opstrijketiketten
om kleding een eigen tintje te geven, glow-in-the-dark-etiketten voor extra veiligheid
en kabeletiketten voor extra weerstand en duurzaamheid.
Onze etikettenprinters zijn gemaakt om samen met onze etiketten te voldoen aan een reeks professionele vereisten.
Neem de LabelWorks Pro100. Deze is speciaal ontworpen voor personeel van diensten en onderhoud en kan op twee
soorten etiketten afdrukken: duurzame etiketten met een hoge kwaliteit voor permanente markering en tijdelijke stickers
voor onderhoud en adressering.
De LabelWorks LW-700 is gemaakt om het leven gemakkelijker te maken voor wie werkt op kantoor en onderweg
en biedt de flexibiliteit van draagbaar gebruik of verbinden via een pc. Met onze LabelWorks LW-900P kunt u sneller
etiketten maken op kantoor en administratieve afdelingen, met software waarmee u gegevens kunt importeren en
afdrukken in csv-, txt- en xls(x)-indeling en tot een maximale breedte van 36 mm.

LabelWorks LW-700

LabelWorks LW-900P

LabelWorks Pro100

•	Aansluiten op een pc of Mac of
draagbaar

• Aansluiten op een pc of Mac

•	Twee mogelijkheden: druk etiketten
af voor tijdelijk of duurzaam gebruik

•	Scherm met achtergrondverlichting
en afdrukvoorbeeld voor extra
gebruiksgemak
•	Compatibel met etiketbreedten
van 6 tot 24 mm (LC-serietapes)

•	Importeren en afdrukken van gegevens
in csv-, txt- en xls(x)-indelingen
•	Compatibel met etiketbreedten
van 6 tot 36 mm (LC-serietapes)

•	Randloos afdrukken voor het maken
van grotere afbeeldingen met vier
etiketten naast elkaar
•	Compatibel met etiketbreedten van
50 en 100 mm (RC-verbruiksartikelen)

ORGANISEREN WORDT GEMAKKELIJK
Met de LabelWorks-reeks houdt u alles op orde. Er is altijd een Epson-etikettenprinter
die uw werk efficiënter maakt, of u zich nu op kantoor of in een magazijn bevindt of
onderweg bent.
Met de compacte LabelWorks LW-300 bent u niet langer tijd kwijt aan het zoeken naar een archiefmap: er wordt
voldaan aan al uw vereisten voor kantooretiketten, zoals archiveren en opslag. U kunt op elk moment uw 30 favoriete
etiketontwerpen tevoorschijn halen om uw alledaagse taken te versnellen. Voor kantoormedewerkers die iets grotere
etiketten nodig hebben, drukt de LW-400 af tot vier regels en heeft een scherm met achtergrondverlichting: ideaal voor
donkere omgevingen.
De robuuste LabelWorks LW400VP is gemaakt voor onderhouds- en installatieprofessionals die veel onderweg zijn
en heeft een stevig rubberen omhulsel dat bescherming biedt tegen krassen, stoten en vallen. Deze wordt geleverd
met een duurzame draagtas met voldoende ruimte voor de adapter en extra tapes zodat de LW-400VP u overal ten
dienste staat.

LabelWorks LW-300

LabelWorks LW-400

LabelWorks LW-400VP

•	Compacte etikettenprinter, ideaal voor
het kantoor

•	Drukt tot vier regels tekst en
streepjescodes af

•	Robuuste, maar lichte, mobiele
etikettenmaker

•	30 etiketontwerpen opslaan en ophalen

•	Scherm met achtergrondverlichting
voor extra zichtbaarheid in donkere
ruimten

•	Beschermend rubberen omhulsel
en stevige draagtas

•	Compatibel met etiketbreedten
van 6 tot 12 mm (LC-serietapes)

•	Compatibel met etiketbreedten
van 6 tot 18 mm (LC-serietapes)

•	Compatibel met etiketbreedten
van 6 tot 18 mm (LC-serietapes)

DUURZAME ETIKETTEN
Er is geen ander assortiment van tapes die u meer voordeel biedt. Deze etiketten gaan
langer mee dankzij de tape met de langste beschikbare lengte, tot 9 m, en de smalste
marges bij het afdrukken.
Ons assortiment biedt ook de grootste keuze aan tapebreedten: van 6 tot 100 mm breed. Dankzij de brede selectie
aan soorten, maten en kleuren hebt u altijd het juiste etiket, zoals glow-in-the-dark-etiketten, kabelbinders en
hittebestendige etiketten die u nergens anders vindt.
Epson-etiketten gaan lang mee en zijn uitgebreid getest op duurzaamheid. Ze zijn daarom ideaal voor elke toepassing,
van kantoren tot industriële omgevingen.

EPSON LC-TAPES
Kabelbinder
Witte tape met zwarte tekst die is ontworpen om rond kabels te
wikkelen voor goed leesbare etikettering.
24 mm en 36 mm breed
Fluorescerend
Opvallende fluorescerende gele of groene tape met zwarte tekst:
de helderste in de serie.
12 mm en 18 mm breed
Glow-in-the-dark
Absorbeert kunstmatig en natuurlijk licht en geeft dit acht
uur lang vrij, ideaal voor donkere omgevingen en
veiligheidsetiketten.
18 mm breed
Hittebestendig
Deze veiligheidstape kan extreem hoge temperaturen tot maximaal
225 graden Celsius verdragen en is daarmee ideaal voor risicovolle
omgevingen.
12 mm breed

KABELBINDER

Fluorescerend
Glow-in-the-dark
Hittebestendig

Opstrijkbaar
Innovatieve witte tape met zwarte tekst die direct op kleding
kan worden gestreken om duurzame naametiketten te maken.
12 mm breed
Mat
Een moderne uitstraling met matte, zilveren tape en zwarte tekst.
Eenvoudig te scannen, dus ideaal voor streepjescodes.
12 mm en 24 mm breed
Mat papier
Mat, wit oppervlak dat goed te beschrijven is en kan worden
afgedrukt met zwarte tekst.
12 mm breed
Metallic
Luxueuze, hoogwaardige tape in glimmend zilver of goud met
zwarte tekst.
12 mm breed
Pastel
Tape in pastelrood of -geel met zwarte tekst voor een wat meer
ingetogen etiket.
Breedtes van 6 mm tot 36 mm
Reflecterend
Zilverkleurige tape met zwarte tekst die zowel binnen als buiten
kan worden gebruikt voor extra zichtbaarheid bij weinig licht.
18 mm breed
Standaard
Voordelig en ideaal voor alledaags gebruik, met een keuze uit
rode, blauwe of zwarte tekst.
Breedtes van 6 mm tot 36 mm
Sterk klevend
Heeft een extra stevige kleefstrip voor een duurzame grip.
Kies uit gele, witte en doorzichtige tape met zwarte tekst.
Breedtes van 9 mm tot 18 mm
Transparant
Transparante tape met een keuze uit zwarte of witte tekst.
Ideaal voor laboratoriumetiketten of onopvallende etikettering.
Breedtes van 6 mm tot 36 mm
Levendig
Zwarte tape met witte tekst die subtieler is op zwarte
oppervlakken maar nog prima te lezen is.
12 mm en 18 mm breed
BREDE, DOORLOPENDE TAPES2
Grote, lange en duurzame etiketten die geschikt zijn voor
verschillende omstandigheden, zowel binnen als buiten. Zeven
tapekleuren, waaronder zwart, transparant en lintkleurvariaties
met vijf inkten (tekst).
50 mm en 100 mm breed en 15 m lang
VOORGESNEDEN ETIKETTEN2
Witte, voorgesneden en thermisch reactieve papieren etiketten
voor adressering en tijdelijke onderhoudsetiketten.
Beschikbaar in 45 x 90 mm, 500 etiketten per rol
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1. Vergeleken met de meest relevante desktopetikettenprinters met thermische overdracht die een maximale breedte afdrukken van 24 mm en worden verkocht in
Europa vanaf juni 2013
2. Verbruiksartikelen van de RC-serie alleen voor LabelWorks Pro100
Android is een handelsmerk van Google Inc. iOS is een handelsmerk van Apple Inc.
Niet alle garanties en producten zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met een Epson-vertegenwoordiger in uw regio.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be voor meer informatie
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

