ColorWorks kleurenlabelprinters

Opvallende
kleurenlabels
on-demand bedrukt

Stroomlijn de productie
van uw kleurenlabels
Print opvallende kleurenlabels wanneer u ze nodig hebt
met onze on-demand printers. Printen in twee fasen
en verspillende pre-ordering behoren tot het verleden
met Epson ColorWorks. Nu kunt u labels direct volledig
in kleur printen, op basis van uw eigen ontwerp en in
hoeveelheden die u daadwerkelijk nodig hebt.

Een nieuwe manier om kleurenlabels te produceren
Met de ColorWorks-labelprinters van Epson kunt u de on-demand productie van
uw kleurenlabels totaal transformeren en de controle over het productieproces
volledig in handen nemen.

Media

Printen

Flexibiliteit

Het enige dat u nodig hebt zijn blanco
rollen labelmedia.

De volledige labelinformatie kan ondemand worden geprint.

Print verschillende kleuren en
labelinformatie tegelijkertijd.

Neem de
volledige controle
over ontwerp
en productie in
handen

Geen
aanschafkosten
voor
voorbedrukte
labels

Snellere
productie

ColorWorks

Maak kostbare
opslagruimte vrij

2

Beperk fouten en
kosten

Produceer
minder afval

De waarde van on-demand printen in kleur

Bespaar geld

Bespaar tijd

Voeg flexibiliteit toe

Bespaar geld omdat u geen
verschillende versies van voorgedrukte
kleurenlabels hoeft op te slaan. U kunt
gewoon labels printen wanneer u ze
nodig hebt. U hebt nu de controle over
het volledige printproces voor uw labels.

Stop met tijd verspillen bij het zoeken
naar de juiste voorgedrukte labels.
Bespaar de tijd die u anders kwijt
zou zijn aan het vervangen van
voorgedrukte rollen.

Produceer unieke individuele labels
wanneer u ze nodig hebt. Wijzig het
ontwerp op elk gewenst moment en
print alleen de labels die u nodig hebt.

Verhoog de snelheid

Maak een einde aan
onverwachte kosten

Maak een einde aan de
verspilling van labels

Voorkom kosten van andere
leveranciers voor het maken van
aangepaste voorgedrukte labels.
Verminder fouten in de labelproductie
en beperk late leveringen en boetes.

Geen verspilde labels als gevolg van
last-minute wijzigingen in het ontwerp.
U hoeft geen voorgedrukte labels te
bestellen, dus u hoeft geen voorraad
aan te houden.

Print in full colour met de snelheid die
voldoet aan uw zakelijke behoeften.
Verkort uw totale productietijd van
full colour labels.

Zorg voor een enorme
vermindering van de
labelvoorraad
Geen rekken meer vol met
voorgedrukte labelrollen. Bestel
en houd slechts één type label in
voorraad: blanco’s.
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Productlabels
Fabrikanten en retailers kunnen on-demand mooie
kleurenlabels maken die opvallen op de producten en hun
verpakking. Voeg kleurcodering en afbeeldingen toe aan
dooslabels voor eenvoudige referentie.
Personaliseer de verpakking
Verken nieuwe marketingmogelijkheden met de productie van labels in kleine
oplagen en zet uw producten en merk goed in de markt met behulp van speciale
op maat gemaakte kleurenlabels.

Markeer belangrijke productinformatie
Markeer informatie duidelijk op de labels en print speciale labels on-demand.

Voorraadbeheer
Beheer uw voorraad en productbewegingen met eenvoudig te traceren labels.
Verminder productiefouten met kleurcodes of afbeeldingen op de labels die de
inhoud van de verpakking bevestigen.
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Chemische labels (GHS)
Hoogwaardige en duidelijke chemische labels zorgen voor
een efficiënte bedrijfsvoering, duidelijke instructies en een
grotere veiligheid van werknemers.
Garandeer de naleving van regelgeving
Produceer chemische labels die volledig voldoen aan de GHS-normen en wijzig
deze eenvoudig wanneer gewenst.

Gestroomlijnde labelproductie
Print snel en nauwkeurig alle labels in één keer zodat u geen extra labels hoeft te
bestellen die u niet nodig hebt.

Duidelijke afbeeldingen en pictogrammen
Print in hoogwaardige kleuren om ervoor te zorgen dat de belangrijke informatieidentificatie duidelijk wordt weergegeven.

6

Gezondheidszorg
Het gebruik van kleurenlabels in de gezondheidszorg
verbetert de visuele herkenning van belangrijke informatie,
zoals namen van patiënten en doseringsinstructies. Dit zorgt
niet alleen voor een lager bedrijfsrisico in ziekenhuizen maar
bovenal ook voor een betere zorg en veiligheid voor de
patiënt.
Produceer nauwkeurige patiëntgegevens en doseringsinformatie
Gebruik gekleurde ontwerpen om de visuele herkenning van vitale informatie te
verbeteren, zoals namen van patiënten en doseringsinstructies.

Maak duidelijke visuele instructies
Print nauwkeurige en perfecte pictogrammen en andere visuele informatie op blanco
labels in één soepel proces.

Beperk het risico op fouten
De consistente productie van labels in grote volumes vermindert het risico op fouten
bij de zorg voor patiënten.
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Retail
Neem de productie van schaplabels in eigen beheer.
Of het nu gaat om labels met kleurrijke logo's,
promotiemateriaal of belangrijke productinformatie, u
kunt nu voldoen aan al uw behoeften op het gebied van
schaplabels.
Vergroot uw merkbekendheid
Pas productverpakkingen aan en verbeter uw marketingberichten via unieke
labeltoepassingen voor kleine oplagen.

Onderscheid u van de concurrentie
Dankzij kleurgebruik kunt u uw producten echt onderscheiden van de
concurrentie en kunnen klanten uw merk direct herkennen.

Markeer belangrijke gegevens
Markeer informatie duidelijk op het label of print speciale labels on-demand.
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Horeca
Verhoog de veiligheid van bezoekers, versterk uw
merknaam en voeg persoonlijke reclameboodschappen
toe, zodat uw bezoekerspassen ook kunnen fungeren als
nuttig promotiemateriaal voor uw bedrijf.
Creëer tickets met een professionele look
Print individueel ontworpen tickets en ID-badges in full colour en on-demand om
merkbekendheid te vergroten.

Maak promotiemateriaal op maat om de verkoop te stimuleren
Pas tickets en ID-kaarten aan met reclameboodschappen of gepersonaliseerde
informatie. Voeg reclame en andere promotionele informatie toe die relevant is
voor de ticket-eigenaars om uw verkoop in de toekomst te verhogen.

Verbeter de beveiliging met visuele identificatie
Voeg full colour foto's toe aan ID-kaarten voor betere visuele identificatie.
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Voeding en catering
Creëer on-demand mooie kleurenlabels die opvallen op de
producten en hun verpakking. Pas labels aan naar wens om uw
merkbekendheid te vergroten en geef belangrijke informatie duidelijk
weer dankzij een hoge resolutie, zelfs in beperkte tekstruimtes.
Geef aan wat de belangrijke productinformatie is
Bescherm uw klanten en uw bedrijf door de belangrijke informatie, zoals voedingsallergenen en
voedingsinformatie, duidelijk te accentueren met full-colour labels in verkeerslichtstijl.

Creëer opvallende speciale aanbiedingen
Gebruik kleur om uw producten te onderscheiden van die van de concurrentie. Markeer uw
prijswijzigingen en creëer opvallende speciale aanbiedingen.

Vergroot de klantloyaliteit
Benadruk de verschillende brands met hoogwaardige kleurenafdrukken. Creëer upsellingmogelijkheden en verhoog de winstmarges door labels te personaliseren.

Epson-inkten voldoen aan de richtlijnen van de Food Contact Materials
Product

FCM-compatibele inkten

ColorWorks CW-C3500

SJIC22P-serie

ColorWorks CW-C4000

SJIC42P-serie

ColorWorks CW-C7500

SJIC26P-serie

ColorWorks CW-C7500G

SJIC30P-serie

ColorWorks CW-C6000-serie

SJIC36P-serie

ColorWorks CW-C6500-reeks

SJIC36P-serie

Nalevingsnormen
Onder de passende gebruiksomstandigheden voldoen de Epson ColorWorks-inkten aan:
-- EU-verordeningskader (EG) nr. 1935/2004

-- FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, papiermaterialen)

-- EuPIA (GMP) richtlijnen voor drukinkten voor Food
Contact Materials 4e revisie, maart 2016

-- Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with
Food SR 817.023.21 Annex 10

-- Verordening betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof (PIM), EG nr. 10/2011

-- CONEG-wetgeving 9 voor zware metalen

-- EuPIA Exclusion Policy for Printing inks and related
Products (nov 2016)

-- SVHC-stoffen voldoen aan de richtlijnen van REACH

-- Verordening voor goede fabricagemethoden (GMP), (EG)
nr. 2023/2006
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-- EU Toy Standard EN71 (onderdelen 3, 9, 12)
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Goederenopslag en logistiek
Verbeter voorraadbeheer en productidentificatie
om grote en complexe supply chains verbonden te
houden en probleemloos te laten functioneren.
Verbeter de traceerbaarheid met kleurcodering
Zorg dat de juiste producten naar de juiste locatie gaan.

Voorkom fouten in de supply chain
Gebruik kleur om labels eenvoudiger te traceren en fouten te voorkomen.

Bespaar kosten, verminder afval
Maak uw labelproductie kostenefficiënter door minder afval te produceren
en de aanschafkosten voor voorbedrukte labels te vermijden.

Huidige uitdagingen

Labels zijn voorbedrukt. Dit is
kostbaar en neemt enorm veel
ruimte in beslag
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Handmatig selecteren van dooslabels
leidt vaak tot kostbare vergissingen

Inflexibele en trage labelverwerking
belemmert de productiviteit en
levertijden
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Print & apply
De C6500/C6000-labelprinters ondersteunen printen in
kleur en de verwerking van variabele gegevens. Ze kunnen
direct worden geïntegreerd in de productielijn, waardoor het
fabricageproces wordt vereenvoudigd en de efficiëntie wordt
verbeterd.
Gebruik de tijdbesparende functie waarmee het rugpapier van de labels automatisch
wordt verwijderd, zodat de labels eenvoudig kunnen worden aangebracht op de
producten. Deze voor inkjet-labelprinters exclusieve functie kan eenvoudig en
naadloos worden geïntegreerd met Print & Apply-toepassingen.
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ColorWorks C3500
Met deze gebruiksvriendelijke, flexibele en compacte printer kunt
u ongeveer alles printen, van een polsband, tickets of ID-badges
tot duurzame synthetische labels. Dit alles in full colour, hoge
kwaliteit en met een hoge printsnelheid tot 103 mm/sec.
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Gebruiksvriendelijk en voordelig

Onderhoudsvrij

Controleer het inktniveau en de printerstatus via het LCDscherm en bespaar tijdens het printen. Uit recent onderzoek
is gebleken dat de ColorWorks C3500 de laagste inktkosten
per afdruk heeft vergeleken met twee concurrenten¹.

Het vervangen van de printkop of andere werkende
onderdelen behoort tot het verleden – ze gaan de hele
levensduur van de printer mee.

Betrouwbaar
Waarborg het nauwkeurig printen van streepjescodes met
automatische spuitkopcontroletechnologie (AID) van Epson
die verstoppingen in de spuitkoppen opspoort en corrigeert.

Duurzame afdrukken
Produceer duurzame afdrukken die bestand zijn tegen
vlekken, vervagen en de meeste vloeistoffen met Epson
DURABrite Ultra-pigmentinkt.

Intuïtief scherm
Controleer het inktniveau en de printerstatus op het LCDscherm. Alle functies en verbruiksmaterialen zijn makkelijk
toegankelijk vanaf de voorzijde van de printer.
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ColorWorks C4000e-serie
De C4000e-serie is een compacte labelprinter en is ideaal voor
desktoptoepassingen. Met diverse eenvoudig te gebruiken
functies en flexibele connectiviteitsopties kan deze printer snel en
eenvoudig kwalitatief hoogwaardige labels printen.
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Hoge printkwaliteit

Printen via Wi-Fi

Levert standaard afdrukken met hoge resolutie in vier
kleuren. In combinatie met de kleurafstemmingsfuncties
(ICC-profiel en tool voor de afstemming van steunkleuren)
levert dit indrukwekkende on-demand kleurenlabels op.

Door de optionele Wi–Fi-dongle toe te voegen kunt u ook
altijd en overal vandaan printen.

Eenvoudige integratie
De serie is eenvoudig te integreren en aan te sluiten
op bestaande systemen. Dankzij de toevoeging van
onze Webconfig & EDA-tools kan de C4000e meer
flexibiliteit bieden bij configuratie en beheer op afstand.
Stuurprogramma's zijn beschikbaar voor Windows, Linux,
Mac en ESC Label. Ook geschikt voor ZPLII.

SDK’s voor iOS en Android
Onze nieuwe SDK’s voor iOS en Android zorgen voor
eenvoudig en intuïtief printen vanaf uw tablet.

Gemoedsrust
Volledige gemoedsrust. Epson dekt alles (met inbegrip van de
printkop), zolang de printer onder garantie/CoverPlus valt.

Gebruiksvriendelijk
Een groot LCD-display (2,7 inch) zorgt voor eenvoudige
bediening. Mediarollen kunnen eenvoudig verwisseld en
vervangen worden. Het model is ook voorzien van een
automatische papiersnijder, die eenvoudig vervangen kan
worden zonder hulp van een monteur.
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ColorWorks C6000/C6500-serie
Print snel en eenvoudig duurzame en op maat gemaakte labels.
Produceer hoogwaardige (1200 x 1200 dpi) op maat gemaakte
labels, telkens weer. De C6000 biedt een printbreedte tot 4 inch
en de C6500 levert labels tot 8 inch breed. Optimaliseer uw
workflow met onze unieke ingebouwde peeler.
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Communicatie op maat

Eenvoudige bediening

Print labels met een breedte van 25 mm - 208 mm op
glanzende, matte of textuur substraten. Print op elke
mogelijke vorm, zonder een tweede keer te stansen,
dankzij de unieke, beweegbare sensor en zorg voor een
exacte kleurafstemming op uw bedrijfslogo's.

U kunt labels van twee verschillende zijden invoeren voor
een groter gebruiksgemak. Hef papierstoringen eenvoudig
op met vier toegangspunten. Gebruik het grote LCD-scherm
(2,7 inch) voor een praktische verwerking van variabele
gegevens in één stap.

Eenvoudige integratie

Onderhoudsvrij

Werk met Windows, Linux, Mac/iOS en SAP. De ESC/
Label-programmeertaal van Epson is compatibel met de
meeste labelprinterdrivers.

Het vervangen van de printkop of andere werkende
onderdelen behoort tot het verleden – ze vallen onder de
garantie van 1 jaar, met extra opties beschikbaar onder
CoverPlus.

Configuratie en onderhoud op afstand
Beheer en update uw printerpark eenvoudig met een
intelligente webinterface.

Duurzame labels
Print duurzame labels met UltraChrome DL-pigmentinkten.

Exclusieve ingebouwde peeler
Bespaar tijd met de automatische verwijdering van het
rugpapier, een voor inkjet-labelprinters unieke functie.
De peeler kan worden geïntegreerd met Print & Applytoepassingen.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Ideaal voor op maat gemaakte, flexibele
kleurenlabels

Ideaal voor op maat gemaakte, flexibele
kleurenlabels

Voor labels van 8 inch breed

Voor labels van 4 inch breed

Ingebouwde automatische papiersnijder

Ingebouwde automatische papiersnijder

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Ideaal voor op maat gemaakte, flexibele
kleurenlabels

Ideaal voor op maat gemaakte, flexibele
kleurenlabels

Voor labels van 8 inch breed

Voor labels van 4 inch breed

Ingebouwde peeler

Ingebouwde peeler
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ColorWorks C7500-serie
Ideaal voor het printen van hoge volumes waarbij duurzaamheid
cruciaal is. De Epson ColorWorks C7500-serie stelt de nieuwe
norm voor betrouwbaar en snel printen van hoogwaardige
labels in kleur en voldoet aan alle behoeften van fabrikanten met
betrekking tot labelproductie.
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Betrouwbaar en consistent

Voordelig

Lever uitstekende prestaties waarop u kunt vertrouwen in
industriële omgevingen.

Houd de kosten laag dankzij de efficiënte inktcartridges
met hoge capaciteit. Bespaar tijd en geld met on-demand
printen.

Snelle tijd
Print met snelheden tot 300 mm/sec., zelfs met hoge
resoluties van 600 × 1200 dpi.

Geruststellend
Volledige gemoedsrust. Epson dekt alles (met inbegrip van
de printkop), zolang de printer onder garantie/CoverPlus
valt.

Robuust

Eenvoudige integratie
Gebruik onze nieuwe ESC/Label-programmeertaal voor
naadloze integratie met vrijwel elk besturingssysteem.

Hoge kwaliteit
Produceer hoogwaardige labels voor voedingsmiddelen en
dranken, verpakkingen en dozen, alsmede EU-energielabels
en GHS-labels.

De door Epson ontwikkelde PrecisionCore-printkop zorgt
ervoor dat labels met een consistente kwaliteit worden
geproduceerd tijdens de hele levensduur van de printer.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Ideaal voor afdrukken waarbij duurzaamheid van
cruciaal belang is

Ideaal wanneer de printkwaliteit essentieel is

DURABrite Ultra-pigmentinkt

UltraChrome DL-pigmentinkt
Print het beste op glanzende media

Print het beste op matte media
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Brede
mediumondersteuning
We bieden een breed assortiment aan Epson-media voor
onze ColorWorks-printers.

Premium matte ticket

High Gloss Label

BOPP High Gloss Label

Ideaal voor ticketing, ID-badges,
schaplabels en borden.

Ideaal voor productlabels
en dooslabels voor
consumentenproducten.

Ideaal voor productlabels voor
consumentenproducten.

Sneldrogend.
Kras- en waterbestendig.
Geoptimaliseerd voor hoogwaardige
fotorealistische afbeeldingen.

Blijvende acrylhechting.
Sneldrogend.
Bestendig tegen hitte, vlekken, water
en andere vloeistofschade.

Watergedragen acrylhechting voor
blijvende hechting.
Bestand tegen water en vele andere
vloeistoffen.

Premium matte label

PE Matte label

BOPP satin-gloss label

Ideaal voor streepjescodelabels,
dooslabels voor
consumentenproducten en
farmaceutische labels.

Ideaal voor chemische
labeltoepassingen volgens GHSnormen.

Ideaal voor productlabels voor
consumentenproducten.

Printen met fotokwaliteit.
Bestendig tegen hitte, vlekken,
krassen, water en andere vloeistoffen.

Vlekbestendig.

Watergedragen acrylhechting voor
blijvende hechting.

Voortreffelijke UV-stabiliteit en
hittebestendigheid.

Bestand tegen water en vele andere
vloeistoffen.

Bestand tegen water en de meeste
chemicaliën.

Ga naar www.epson.eu/testedforcolorworks voor de meest actuele informatie over de geteste media
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Getest door Epson voor ColorWorks
Het programma Getest door Epson voor ColorWorks is ontworpen om u betrouwbare
media-oplossingen te bieden die getest zijn door Epson en geproduceerd zijn door
toonaangevende bedrijven in de branche.
Media-opties variëren van voordelig en eenvoudig, tot glanzende labels, tags en bonnen
van fotopapierkwaliteit en extreem duurzame folies en polsbanden.

Het media-evaluatieproces

Fysieke test

Test printkwaliteit

Test printgedrag

Kandidaat media-onderzoek

Aanpassing
inktaanbrengpositie

Test inktoverdracht

Meting mediadikte

1

2

Eerste printtest
Controle printkwaliteit

Test papierwikkeling

3

Streepjescodetest
Spoeltest water

Voor het hele assortiment aan geteste media gaat
u naar www.epson.eu/testedforepson

Alle hierboven vermelde verkopers van media, leveren hun media voor de C7500/C7500G
ColorWorks-printers van Epson. Elke verkoper heeft ons een voorbeeld gegeven met bepaalde
specificaties (op de testdatum geldend) om interne tests uit te voeren (zoals hieronder vermeld).
Bepaalde voorbeelden (4 inch breed, 4 inch x 6 inch, 68 mm breed en 54 mm x 25,4 mm) zijn
getest in specifieke klimaatomstandigheden (23 °C ± 5 °C, 50% ± 10% luchtvochtigheid) en
geëvalueerd op basis van de Epson-normen. Dit geeft echter geen garantie van de duurzaamheid
van geprinte afbeeldingen en Epson accepteert geen aansprakelijkheid voor de compatibiliteit van
geteste media voor elke toepassing, de levensduur of andere wijzigingen bij het printen, ongeacht
de weergave. Bijgevolg, gezien de verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het gebruik
en de prestaties van de geteste media, zijn eindgebruikers de enige verantwoordelijken voor het
beoordelen van mediaspecificaties en het beoogde gebruik ervan door eerst contact op te nemen
met leveranciers voor over wordt gegaan tot de aankoop, om te bepalen of het een goede keuze is
voor een bepaalde toepassing.
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Model

CW-C3500

CW-C4000E (mk)/
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE/
CW-C6000PE

Printkop

Serie

μTFP4

μTFP4

Resolutie (dpi)

720 dpi × 360 dpi

1200 dpi x 1200 dpi

1200 dpi × 1200 dpi

Inktkleuren

4 kleuren

4 kleuren

4 kleuren

Inktcapaciteit

32 ml

50 ml

80 ml

Ondersteunde media

Matte label, Matte Film label, Glossy
label, Glossy Film label, High Glossy
label

Plain paper, Plain paper label, Matte
paper, Matte paper label, Synthetic
label, Wrist band Texture paper label,
Glossy paper, Glossy paper label,
Glossy film label, High glossy paper
label

Matte label, Matte Film label, Glossy
label, Glossy Film label, High Glossy
label

IO-poort

Nee

Nee

Standaard

Printrichting

Bidirectioneel of unidirectioneel

Bidirectioneel of unidirectioneel

Bidirectioneel of unidirectioneel

Labellengte

1117 mm

406 mm

609,6 mm

Afmetingen (B × D × H)

310 × 283 × 261 mm

310 x 283 x 285 mm

340 × 565 × 326 mm

Printsnelheid (op volledige
breedte)

Max. 103 mm/sec. met 360 × 360
dpi
(printbreedte 56 mm)

100 mm/s
(Max. snelheid 300 dpi × 600 dpi)
70 mm/s
(Snelheid 600 dpi × 600 dpi)
48 mm/s
(Normaal 600 dpi × 600 dpi)
18 mm/s
(Kwaliteit 600 dpi × 1200 dpi)
8 mm/s
(Max. kwaliteit 1200 dpi × 1200 dpi)

119 mm/s
(Max. snelheid 300 dpi × 600 dpi)
75 mm/s
(Snelheid 600 dpi × 600 dpi)
48 mm/s
(Normaal 600 dpi × 600 dpi)
18 mm/s
(Kwaliteit 600 dpi × 1200 dpi)
8 mm/s
(Max. kwaliteit 1200 dpi × 1200 dpi)

Diameter van papierrol

101,6 mm / 4 inch

101,6 mm / 4 inch

203,2 mm / 8 inch

Papierbreedte

30 tot 112 mm

25,4 tot 108 mm

25,4 tot 112 mm

Afdrukbreedte

Tot 104 mm

Tot 108 mm

Tot 108 mm

Peeler / Automatische
papiersnijder

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder / peeler

26

CW-C6500AE/
CW-C6500PE

CW-C7500

CW-C7500G

μTFP4

PrecisionCore MicroTFP-regelprinter

PrecisionCore MicroTFP-regelprinter

1200 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 1200 dpi

4 kleuren

4 kleuren

4 kleuren

80 ml

295 ml

295 ml

Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy
Film label, High Glossy label
Film label, High Glossy label
Film label, High Glossy label

Standaard

Ja

Ja

Bidirectioneel of unidirectioneel

Vast

Vast

609,6 mm

600 mm

600 mm

444 × 512 × 326 mm

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

85 mm/s
(Max. snelheid 300 dpi × 600 dpi)
49 mm/s
(Snelheid 600 dpi × 600 dpi)
34 mm/s
(Normaal 600 dpi × 600 dpi)
13 mm/s
(Kwaliteit 600 dpi × 1200 dpi)
6 mm/s
(Max. kwaliteit 1200 dpi × 1200 dpi)

Max. 300 mm/sec. met 600 × 1200 dpi
(printbreedte 108 mm)

Max. 300 mm/sec. met 600 × 1200 dpi
(printbreedte 108 mm)

152,4 mm / 6 inch

203,2 mm / 8 inch

203,2 mm / 8 inch

25,4 tot 215,9 mm

50 tot 112 mm

50 tot 112 mm

Tot 211,9 mm

Tot 108 mm

Tot 108 mm

Automatische papiersnijder / peeler

Automatische papiersnijder

Automatische papiersnijder
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1. Onderzoek uitgevoerd door TÜV Rheinland LGA Products GmbH, augustus 2014.
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
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