Seria kolorowych drukarek etykiet ColorWorks

Atrakcyjne, kolorowe
etykiety drukowane
na żądanie

Uproszczenie produkcji
kolorowych etykiet
Dzięki naszym drukarkom na żądanie wydrukujesz
atrakcyjne kolorowe etykiety zawsze, gdy będą potrzebne.
Drukowanie dwuetapowe i niepotrzebne wcześniejsze
zamawianie to już przeszłość dzięki urządzeniom Epson
ColorWorks. Teraz możesz drukować kolorowe etykiety
za pierwszym podejściem, według własnych projektów
i w ilościach, które rzeczywiście wykorzystasz.
Nowy sposób produkcji kolorowych etykiet
Drukarki etykiet Epson ColorWorks mogą całkowicie zmienić sposób drukowania
kolorowych etykiet na żądanie, dając Ci pełną kontrolę nad procesem
produkcyjnym.

Nośnik

Drukowanie

Wszechstronność

Potrzeba tylko rolek nośników do
etykiet.

Całą treść etykiety można wydrukować
na żądanie.

Równoczesne drukowanie różnych
kolorów i informacji na etykietach.

Przejmij pełną
kontrolę nad
projektem
i produkcją

Wyeliminuj
ponoszone z góry
koszty związane
ze wstępnie
drukowanymi
etykietami

Przyspiesz
produkcję

ColorWorks

Zwolnij cenną
przestrzeń
magazynową
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Zmniejsz liczbę
błędów i koszty

Zmniejsz ilość
odpadów

Druk w kolorze na żądanie

Oszczędność pieniędzy

Oszczędność czasu

Wszechstronność

Oszczędzaj pieniądze, nie
przechowując różnych wstępnie
przygotowanych kolorowych
etykiet – po prostu drukuj zgodnie
z potrzebami. Teraz możesz zyskać
pełną kontrolę nad całym procesem
druku etykiet.

Nie trać czasu na szukanie właściwych
wstępnie wydrukowanych etykiet i ich
zmianę. Nie trać czasu na zmianę rolek
z nadrukami.

Twórz unikatowe, pojedyncze etykiety,
kiedy ich potrzebujesz. Błyskawicznie
zmieniaj wzory i zawsze produkuj tylko
wymaganą liczbę etykiet.

Zwiększ szybkość

Wyeliminuj nieoczekiwane
opłaty

Brak zniszczonych etykiet

Drukuj w kolorze z szybkością
odpowiadającą potrzebom firmy.
Zmniejsz całkowity czas produkcji
pełnokolorowych etykiet.

Zrezygnuj z zamawiania
niestandardowych nadruków
wstępnych u innych firm.
Zmniejsz liczbę błędów podczas
przygotowywania etykiet, a tym
samym spóźnionych dostaw i kar.

Wyeliminuj straty etykiet ze względu
na wprowadzane w ostatniej chwili
zmiany wzoru. Skończ z zamawianiem
niepotrzebnych wstępnie
przygotowanych etykiet na zapas.

Istotne zmniejszenie zapasów
etykiet
Pozbądź się półek pełnych wstępnie
przygotowanych rolek etykiet.
Zamawiaj i przechowuj tylko puste
etykiety.

3

Etykiety produktów
Producenci i sprzedawcy detaliczni mogą na własne
potrzeby tworzyć atrakcyjne kolorowe etykiety, które będą
się wyróżniać na produktach i opakowaniach. Do etykiet
na kartony można dodać oznaczenia kolorystyczne
i obrazki, które ułatwią ich identyfikację.
Personalizacja opakowań
Odkryj nowe możliwości marketingowe dzięki krótkim seriom etykiet i zapewnij
swoim produktom oraz marce niepowtarzalny charakter dzięki możliwości
drukowania indywidualnych kolorowych etykiet.

Podkreślanie kluczowych informacji o produktach
Wyróżniaj istotne informacje na etykietach i drukuj nietypowe etykiety według
potrzeb.

Zarządzanie zapasami
Kontroluj przepływ zapasów i produktów dzięki łatwym do monitorowania
etykietom. Dzięki kodom kolorystycznym lub obrazkom na etykietach, które
potwierdzają zawartość opakowania, zmniejszysz liczbę błędów produkcyjnych.

4

5

Etykiety chemiczne (GHS)
Przejrzyste etykiety chemiczne wysokiej jakości
zapewniają wydajność pracy, czytelne instrukcje
i bezpieczeństwo pracowników.
Zachowanie zgodności z przepisami
Wytwarzaj etykiety chemiczne w pełni zgodne z normami GHS i aktualizuj bez
problemu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Usprawnienie produkcji etykiet
Dzięki szybkiemu i dokładnemu drukowi wszystkich etykiet w jednym prostym
procesie unikniesz zamawiania zbędnych etykiet.

Tworzenie wyraźnych grafik i piktogramów
Drukuj kolory wysokiej jakości, które pozwolą na czytelne ukazanie
najważniejszych informacji.
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Opieka zdrowotna
Kolor na etykietach medycznych poprawia
rozpoznawalność kluczowych informacji, takich jak
nazwiska pacjentów czy dawkowanie. Pozwala to
zmniejszyć ryzyko operacyjne szpitali, a co ważniejsze,
zapewnia pacjentom sprawniejszą opiekę i większe
bezpieczeństwo.
Przygotowanie precyzyjnych danych pacjenta i informacji
o dawkowaniu
Wykorzystaj kolory i szatę graficzną, aby poprawić rozpoznawalność istotnych
informacji, takich jak nazwiska pacjentów czy dawkowanie.

Tworzenie czytelnych instrukcji wizualnych
Drukuj precyzyjnie i wiernie piktogramy i inne informacje wizualne na czystych
etykietach w ramach jednego prostego procesu.

Mniejsze ryzyko błędów
Produkowanie dużych partii spójnych etykiet zmniejsza ryzyko popełnienia
błędów związanych z opieką nad pacjentem.
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Handel detaliczny
Drukuj etykiety na krawędzie półek bezpośrednio
w sklepie. Drukując etykiety z kolorowymi logo,
informacjami o promocji czy ważnymi danymi produktu,
możesz spełnić wszystkie swoje wymagania dotyczące
znakowania towarów na półkach.
Zwiększenie rozpoznawalności marki
Ulepsz przekaz marketingowy i dostosowuj opakowania produktowe dzięki
krótkim seriom wyjątkowych etykiet.

Wyróżnij się na tle konkurencji
Kolorowe etykiety pozwalają lepiej wyróżnić produkt na tle konkurencji, dzięki
czemu klienci natychmiast rozpoznają Twoją markę.

Podkreślenie istotnych informacji
Wyróżnij istotne informacje w treści etykiety lub wydrukuj specjalne etykiety na
żądanie.

8

Gastronomia i hotelarstwo
Zwiększ bezpieczeństwo gości, wzmocnij wizerunek marki
i wprowadź zindywidualizowane reklamy, zamieniając plakietki
identyfikacyjne w narzędzia promocyjne swojej firmy.
Tworzenie profesjonalnych biletów
Drukuj od ręki indywidualnie projektowane bilety i identyfikatory w pełnym kolorze,
zwiększając rozpoznawalność swojej marki.

Zwiększanie sprzedaży dzięki indywidualnym promocjom
Projektuj bilety i plakietki identyfikacyjne ze spersonalizowaną treścią lub informacjami
o promocjach. Twórz materiały reklamowe i inne informacje promocyjne istotne dla
nabywców biletów, aby zwiększyć przyszłą sprzedaż.

Poprawa bezpieczeństwa dzięki wizualnym identyfikatorom
Drukuj kolorowe zdjęcia do plakietek identyfikacyjnych, aby ułatwić identyfikację
wzrokową.
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Żywność i catering
Twórz na bieżąco przyciągające uwagę kolorowe etykiety, które
będą się wyróżniać na opakowaniach i produktach. Dostosuj
etykiety do własnych potrzeb, aby zwiększać świadomość marki
i czytelnie prezentować istotne informacje nawet na małych
powierzchniach dzięki drukowi o wysokiej rozdzielczości.
Prezentowanie kluczowych informacji o produktach
Chroń klientów i swoją firmę, umieszczając w widocznym miejscu ważne informacje, na
przykład o alergenach pokarmowych i wartościach odżywczych, dzięki systemom znakowania
żywności opartym na kolorach sygnalizacji świetlnej.

Tworzenie atrakcyjnych ofert specjalnych
Wyróżnij swoje produkty na tle konkurencji za pomocą kolorów. Oznaczaj zmiany cen i twórz
atrakcyjne oferty specjalne.

Zwiększanie lojalności klientów
Wyróżniaj marki dzięki nadrukom kolorowym wysokiej jakości. Zwiększaj sprzedaż produktów
i poprawiaj marżę, personalizując etykiety.

Atramenty Epson są zgodne z przepisami dotyczącymi
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Produkt

Atramenty przeznaczone do
kontaktu z żywnością

ColorWorks CW-C3500

Seria SJIC22P

ColorWorks CW-C4000

Seria SJIC42P

ColorWorks CW-C7500

Seria SJIC26P

ColorWorks CW-C7500G

Seria SJIC30P

Seria ColorWorks CW-C6000

Seria SJIC36P

Seria ColorWorks CW-C6500

Seria SJIC36P

Normy zgodności
W odpowiednich warunkach użytkowania atramenty Epson ColorWorks spełniają następujące wymogi:
-- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady
-- Farby drukarskie do materiałów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością EuPIA (GMP), wersja 4, marzec 2016 r.
-- Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów z tworzyw sztucznych (Plastic Implementation
Measure, PIM)
-- Lista wykluczeń EuPIA dla farb drukarskich i produktów
pokrewnych (z listopada 2016 r.)
-- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej
praktyki produkcyjnej
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-- FDA CFR21 (cGMP, HACCP, materiały papierowe)
-- Szwajcarskie rozporządzenie dotyczące materiałów i artykułów
mających kontakt z żywnością SR817.023.21, załącznik 10
-- Ustawodawstwo CONEG dotyczące metali ciężkich 9
-- Norma UE dotycząca zabawek EN 71 (części 3, 9, 12)
-- Rozporządzenie REACH dotyczące substancji SVHC
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Magazyny i logistyka
Usprawnij zarządzanie zapasami i identyfikację produktów,
aby usprawnić działanie dużych i złożonych łańcuchów
dostaw.
Poprawa możliwości śledzenia za pomocą kodowania
kolorystycznego
Zwiększ pewność trafiania produktów w odpowiednie miejsce.

Zmniejszenie liczby błędów w łańcuchu dostaw
Używaj kolorów, aby ułatwić śledzenie etykiet i unikać pomyłek.

Zmniejszanie kosztów oraz ilości odpadów
Zwiększ efektywność kosztową produkcji etykiet, zmniejszając ilość odpadów
i eliminując koszty związane ze wstępnie drukowanymi etykietami.

Obecne wyzwania

Etykiety są wstępnie
wydrukowane, co jest drogie
i zajmuje dużo miejsca
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Ręczny proces wybierania etykiet
opakowań prowadzi do kosztownych
pomyłek

Nieelastyczne, powolne działania związane
z etykietami ograniczają produktywność
i wydłużają czasy dostaw
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Wydrukuj i naklej
Drukarki etykiet serii C6500/C6000 zapewniają druk
kolorowy oraz przetwarzanie zmiennych danych. Można
je integrować bezpośrednio z liniami produkcyjnymi,
eliminując etapy procesu produkcyjnego i zwiększając
wydajność.
Skorzystaj z oszczędzającej czas funkcji automatycznego usuwania papieru
podkładowego, która pozwala sprawnie naklejać etykiety na produkty. Ta
wyjątkowa wśród atramentowych drukarek etykiet funkcja integruje się łatwo
i sprawnie z systemami typu „wydrukuj i naklej”.
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ColorWorks C3500
Prosta w użyciu, uniwersalna i kompaktowa, pozwala
wydrukować wszystko, od opaski na rękę, biletu czy
identyfikatora po wytrzymałą etykietę syntetyczną. Wszystko to
w pełnym kolorze, w wysokiej jakości i z szybkością drukowania
do 103 mm/s.
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Łatwa w obsłudze i ekonomiczna

Bezobsługowa

Monitoruj poziom atramentu i stan drukarki na wyświetlaczu
LCD i oszczędzaj na drukowaniu. Ostatni raport
z badań wykazał, że ColorWorks C3500 ma najniższy
koszt atramentu na wydruk w porównaniu z dwoma
konkurencyjnymi urządzeniami¹.

Zapomnij o wymianie głowicy drukującej czy innych
elementów eksploatacyjnych – wystarczą na cały okres
eksploatacji drukarki.

Niezawodna
Zadbaj o precyzję drukowania kodów kreskowych dzięki
technologii automatycznej kontroli dysz (AID) firmy Epson,
która wykrywa i naprawia zatkane dysze.

Trwałe wydruki
Rób trwałe wydruki, odporne na rozmazywanie, blaknięcie
i większość płynów, dzięki atramentowi pigmentowemu
Epson DURABrite Ultra.

Intuicyjny wyświetlacz
Monitoruj poziom atramentu i stan drukarki na wyświetlaczu
LCD. Wygodny dostęp do wszystkich funkcji od przodu
drukarki, w tym do materiałów eksploatacyjnych.
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Seria ColorWorks C4000e
Urządzenia z serii C4000e to kompaktowe drukarki etykiet,
idealne do używania w biurach. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom
i wszechstronnym opcjom łączności można na nich szybko
i łatwo drukować wysokiej jakości etykiety.
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Wysoka jakość druku

Drukowanie za pomocą łącza Wi-Fi

Standardem jest czterokolorowy wydruk o wysokiej
rozdzielczości. Funkcja odwzorowywania kolorów (profil ICC
i narzędzie do dopasowywania kolorów spotowych) pozwala
uzyskiwać imponujące, efektowne, kolorowe etykiety na
żądanie.

Dodanie opcjonalnego adaptera Wi-Fi umożliwia
drukowanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Prosta integracja
Gama produktów łatwo integruje się z istniejącymi
systemami. Dzięki dodaniu naszych narzędzi Webconfig
i EDA model C4000e jest bardziej wszechstronny w zakresie
konfiguracji i zdalnego zarządzania. Sterowniki są
dostępne dla systemów Windows, Linux, Mac i ESC Label.
Urządzenia obsługują także język ZPLII.

Zestawy SDK na platformy iOS i Android
Nasze nowe zestawy SDK na platformy iOS i Android
pozwalają na łatwe i intuicyjne drukowanie na tabletach.

Zero problemów
Całkowita pewność niezawodnego działania. Firma Epson
pokrywa wszelkie koszty napraw (w tym głowicy drukującej),
gdy drukarka jest objęta gwarancją/CoverPlus.

Prosta obsługa
Obsługę ułatwia duży wyświetlacz LCD (2,7 cala). Rolki
z nośnikami można łatwo podmieniać i wymieniać. Model
jest również wyposażony w automatyczną gilotynę, którą
można łatwo samodzielnie wymienić.
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Seria ColorWorks C6000/C6500
Drukuj trwałe etykiety szybko i prosto. Twórz wysokiej jakości
(1200 × 1200 dpi), niestandardowe etykiety za każdym
razem. Model C6000 umożliwia druk etykiet o szerokości do
4 cali, a C6500 do 8 cali. Zoptymalizuj przepływ pracy dzięki
unikalnemu, wbudowanemu odklejakowi.
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Precyzyjnie dopasowany przekaz

Łatwa obsługa

Drukuj etykiety o szerokości od 25 mm do 208 mm na
błyszczącym, matowym lub chropowatym podłożu. Dzięki
unikalnemu ruchomemu czujnikowi możesz drukować
na nośnikach o dowolnych kształtach, bez potrzeby
dodatkowego wykrawania, oraz dokładnie dopasowywać
kolory do logo marki.

Ładuj etykiety z dwóch różnych stron, aby ułatwić
sobie pracę. Łatwo usuwaj zacięcia papieru dzięki
czterem punktom dostępu. Korzystaj z dużego (2,7 cala)
wyświetlacza LCD, aby wygodnie przetwarzać zmienne
dane w jednej operacji.

Prosta integracja
Możliwość połączenia z systemami Windows, Linux, Mac/
iOS i SAP. Język programowania ESC/Label firmy Epson
jest zgodny z większością sterowników etykiet.

Zdalna konfiguracja i obsługa
Wysyłaj aktualizacje do całej floty drukarek i zarządzaj
nimi bez trudu za pomocą inteligentnego interfejsu
internetowego.

Bezobsługowa
Zapomnij o wymianie głowicy drukującej lub innych części
eksploatacyjnych – są one objęte roczną gwarancją, przy
czym dostępna jest również dodatkowa opcja CoverPlus.

Wbudowany odklejak
Oszczędzaj czas dzięki automatycznemu usuwaniu
papieru podkładowego. Jest to wyjątkowa funkcja wśród
atramentowych drukarek etykiet. Odklejak integruje się
z aplikacjami typu „wydrukuj i naklej”.

Duża trwałość etykiet
Drukuj trwałe etykiety za pomocą atramentów
pigmentowych UltraChrome DL.

ColorWorks C6500Ae

ColorWorks C6000Ae

Idealna do wszechstronnego drukowania
kolorowych etykiet na zamówienie

Idealna do wszechstronnego drukowania
kolorowych etykiet na zamówienie

Do etykiet o szerokości 8 cali

Do etykiet o szerokości 4 cali

Wbudowana automatyczna gilotyna

Wbudowana automatyczna gilotyna

ColorWorks C6500Pe

ColorWorks C6000Pe

Idealna do wszechstronnego drukowania
kolorowych etykiet na zamówienie

Idealna do wszechstronnego drukowania
kolorowych etykiet na zamówienie

Do etykiet o szerokości 8 cali

Do etykiet o szerokości 4 cali

Wbudowany odklejak

Wbudowany odklejak
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Seria ColorWorks C7500
Idealna do druku wysokonakładowego, gdzie kluczowa jest
trwałość. Seria Epson ColorWorks C7500 wyznacza nowe
standardy niezawodnego, szybkiego druku kolorowych etykiet
o wysokiej jakości, który spełnia potrzeby producentów
w zakresie znakowania etykietami.
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Niezawodność i konsekwencja

Oszczędność

Zapewnia wyjątkową wydajność, na której można polegać
w środowiskach przemysłowych.

Trzymaj koszty w ryzach dzięki wydajnym, pojedynczym
kartridżom o dużej pojemności. Oszczędzaj czas
i pieniądze, drukując na żądanie.

Szybkość
Drukuj z prędkością 300 mm/s nawet w wysokich
rozdzielczościach 600 × 1200 dpi.

Spokój ducha
Całkowita pewność niezawodnego działania. Firma Epson
pokrywa wszelkie koszty napraw (w tym głowicy drukującej),
gdy drukarka jest objęta gwarancją/CoverPlus.

Solidne wykonanie

Prosta integracja
Nasz nowy język programowania ESC/Label umożliwia
integrację z praktycznie każdym systemem operacyjnym.

Wysoka jakość
Drukuj etykiety o wysokiej jakości na produkty spożywcze
i napoje, opakowania i pudełka, a także etykiety
energetyczne UE i etykiety GHS.

Opracowana przez Epson głowica drukująca PrecisionCore
sprawia, że etykiety powstają w sposób ciągły przez cały
okres eksploatacji drukarki.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Idealna do wydruków, w których liczy się trwałość

Idealna, gdy liczy się jakość wydruku

Atrament pigmentowy DURABrite Ultra

Atrament pigmentowy UltraChrome DL

Najlepiej sprawdza się na nośnikach matowych

Najlepiej sprawdza się na nośnikach błyszczących
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Szeroka gama nośników
Do naszych drukarek ColorWorks oferujemy szeroki
wybór nośników firmy Epson.

Matowy Premium do biletów
Idealny do biletów, plakietek
identyfikacyjnych, etykiet półkowych
i oznakowań.
Szybkoschnący.
Odporny na zarysowania i wodę.
Zoptymalizowany pod kątem
fotorealistycznej grafiki wysokiej
jakości.

Matowy Premium do etykiet
Idealne rozwiązanie do etykiet
na opakowania produktów
konsumpcyjnych i etykiet
farmaceutycznych.

O wysokim połysku, do
etykiet

O wysokim połysku, BOPP, do
etykiet

Idealnie nadają się do etykiet na
produkty konsumenckie oraz ich
opakowania.

Idealnie nadaje się do etykiet na
produkty konsumenckie.

Trwały klej akrylowy.
Szybkoschnący.
Odporność na ciepło, rozmazywanie,
wodę i inne uszkodzenia
spowodowane płynami.

Akrylowy klej permanentny na bazie
wody.
Odporny na działanie wody i wielu
innych płynów.

Etykiety matowe
polietylenowe

O satynowym połysku, BOPP,
do etykiet

Idealny do oznaczania substancji
chemicznych zgodnie z systemem
GHS.

Idealnie nadaje się do etykiet na
produkty konsumenckie.

Druk w jakości fotograficznej.

Odporny na rozmazywanie.

Akrylowy klej permanentny na bazie
wody.

Odporność na ciepło, rozmazywanie,
zadrapania, wodę i inne płyny.

Doskonała stabilność UV i odporność
na ciepło.

Odporny na działanie wody i wielu
innych płynów.

Odporny na wodę i większość
substancji chemicznych.

Najnowsze informacje o testowanych nośnikach znajdziesz na stronie www.epson.eu/testedforcolorworks
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Program Tested by Epson for ColorWorks
Program Tested by Epson for ColorWorks (Przetestowane przez firmę Epson pod kątem
drukarek ColorWorks) ma na celu zapewnienie niezawodnych, przetestowanych przez
firmę Epson nośników wyprodukowanych przez wiodące na rynku firmy.
Dostępne nośniki obejmują zarówno zwykłe, ekonomiczne, błyszczące papierowe
etykiety fotograficznej jakości, metki i paragony, jak i wyjątkowo wytrzymałe folie i opaski
na rękę.
Proces oceny nośników

1

Test fizyczny

Test jakości wydruku

Ankieta dotycząca
proponowanego nośnika

Regulacja położenia pod
wpływem atramentu

Pomiar grubości nośnika

Początkowy test druku

2

Sprawdzenie jakości wydruku

Test zachowania
podczas wydruku
Test przenoszenia atramentu

3

Test przewijania papieru

Test kodu kreskowego
Test wypłukiwania się pod
wpływem wody

Aby zobaczyć pełną ofertę testowanych nośników,
odwiedź stronę www.epson.eu/testedforepson

Wszyscy opisani pow powyżej sprzedawcy nośników dostarczają produkty przeznaczone do
drukarek Epson C7500/C7500G ColorWorks. Każdy sprzedawca dostarczył nam próbki nośników
o określonych specyfikacjach (aktualnych w dniu przeprowadzenia testu) w celu przeprowadzenia
przez nas testów (opisanych poniżej). Testy przeprowadzono w określonych warunkach otoczenia
(23°C ±5°C, 50% ±10% wilgotności), na próbkach o określonych rozmiarach (4 cale szerokości,
4 cale x 6 cali, 68 mm szerokości i 54 mm × 25,4 mm) i oceniono zgodnie ze standardami
obowiązującymi w firmie Epson. Nie stanowi to jednak gwarancji trwałości wydruków, a spółka
Epson nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do przydatności przetestowanych
nośników do wszystkich zastosowań, sposobu zużywania się wydruków oraz ich zmian niezależnie
od sposobu ekspozycji wydruków. W związku z powyższym uwzględniając różnorodne czynniki,
które mogą decydować o wykorzystaniu i zachowaniu przetestowanych nośników, użytkownicy
końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonanie oceny specyfikacji nośników oraz
ich przeznaczenia przez podjęciem decyzji o zakupie w celu ustalenia, czy nadają się one do
konkretnych zastosowań.
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Model

CW-C3500

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

CW-C6000AE /
CW-C6000PE

Głowica drukująca

Szeregowe

μTFP4

μTFP4

Rozdzielczość (dpi)

720 dpi × 360 dpi

1200 dpi × 1200 dpi

1200 dpi × 1200 dpi

Kolory atramentów

4 kolory

4 kolory

4 kolory

Pojemność atramentu

32 ml

50 ml

80 ml

Obsługiwane nośniki

Etykiety matowe, etykieta z folią
matową, etykieta błyszcząca, etykieta
z folią błyszczącą, etykieta bardzo
błyszcząca

Papier zwykły, etykieta z papieru
zwykłego, papier matowy, etykieta
z papieru matowego, etykieta
syntetyczna, etykieta z papieru
chropowatego do opasek na
nadgarstek, papier fotograficzny
błyszczący, etykieta z papieru
fotograficznego błyszczącego,
etykieta z folią błyszczącą, etykieta
z folią bardzo błyszczącą

Etykiety matowe, etykieta z folią
matową, etykieta błyszcząca, etykieta
z folią błyszczącą, etykieta bardzo
błyszcząca

Port IO

Nie

Nie

Standardowe

Kierunek drukowania

Dwu- lub jednokierunkowy

Dwu- lub jednokierunkowy

Dwu- lub jednokierunkowy

Długość etykiety

1117 mm

406 mm

609,6 mm

Rozmiar (szer. × gł. × wys.)

310 × 283 × 261 mm

310 × 283 × 285 mm

340 × 565 × 326 mm

Szybkość drukowania (na
całej szerokości)

Maks. 103 mm/s (360 dpi × 360 dpi,
56 mm szer.)

100 mm/s
(maks. szybkość, 300 dpi × 600 dpi)
70 mm/s
(szybkość, 600 dpi × 600 dpi)
48 mm/s
(zwykłe, 600 dpi × 600 dpi)
18 mm/s
(jakość, 600 dpi × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. jakość, 1200 dpi × 1200 dpi)

119 mm/s
(maks. szybkość, 300 dpi × 600 dpi)
75 mm/s
(szybkość, 600 dpi × 600 dpi)
48 mm/s
(zwykłe, 600 dpi × 600 dpi)
18 mm/s
(jakość, 600 dpi × 1200 dpi)
8 mm/s
(maks. jakość, 1200 dpi × 1200 dpi)

Średnica rolki papieru

101,6 mm / 4”

101,6 mm / 4”

203,2 mm / 8”

Szerokość papieru

30 mm – 112 mm

25,4 mm – 108 mm

25,4 mm – 112 mm

Szerokość druku

Do 104 mm

Do 108 mm

Do 108 mm

Odklejak / automatyczna
gilotyna

Automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna / odklejak

26

CW-C6500AE /
CW-C6500PE

CW-C7500

CW-C7500G

μTFP4

Drukarka wierszowa PrecisionCore MicroTFP

Drukarka wierszowa PrecisionCore MicroTFP

1200 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 1200 dpi

4 kolory

4 kolory

4 kolory

80 ml

295 ml

295 ml

Etykiety matowe, etykieta z folią matową, etykieta Etykiety matowe, etykieta z folią matową, etykieta Etykiety matowe, etykieta z folią matową, etykieta
błyszcząca, etykieta z folią błyszczącą, etykieta
błyszcząca, etykieta z folią błyszczącą, etykieta
błyszcząca, etykieta z folią błyszczącą, etykieta
bardzo błyszcząca
bardzo błyszcząca
bardzo błyszcząca

Standardowe

Tak

Tak

Dwu- lub jednokierunkowy

Stały

Stały

609,6 mm

600 mm

600 mm

444 × 512 × 326 mm

392 × 598 × 395 mm

392 × 598 × 395 mm

85 mm/s
(maks. szybkość, 300 dpi × 600 dpi)
49 mm/s
(szybkość, 600 dpi × 600 dpi)
34 mm/s
(zwykłe, 600 dpi × 600 dpi)
13 mm/s
(jakość, 600 dpi × 1200 dpi)
6 mm/s
(maks. jakość, 1200 dpi × 1200 dpi)

Maks. 300 mm/s (600 dpi × 1200 dpi,
108 mm szer.)

Maks. 300 mm/s (600 dpi × 1200 dpi,
108 mm szer.)

152,4 mm / 6”

203,2 mm / 8”

203,2 mm / 8”

25,4 mm – 215,9 mm

50 mm – 112 mm

50 mm – 112 mm

Do 211,9 mm

Do 108 mm

Do 108 mm

Automatyczna gilotyna / odklejak

Automatyczna gilotyna

Automatyczna gilotyna
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1. Badania przeprowadzone przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, sierpień 2014 r.
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25

PolskaEpson

www.epson.pl

@epson_polska
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

